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Lietuvių neapykanta? 
Jau nebeskaičiuojama, kiek per Antrąjį pasaulinį karą 

žuvo žmonių. Nedaug kam beįdomios statistikos, nes jos 
žmonių žūtimis kasdien pasipildo ir mažesniuose karuose. 
Įdomiau - įvairūs svarstymai, priežasčių ieškojimai, žudy
nių vertinimai. 

M ASKVOJE š.m. rugpjūčio pradžioje pasirodė lei
dyklos "Europa" išleista knyga Lietuvos tragedija: 
1941-1944 archyvinių dokumentų rinkinys apie 

Lietuvos kolaborantų nusikaltimus Antrojo pasaulinio karo 
metais. Knygos pratarmėje autorius stebisi: "Ką gi tokio 
vos per vienerius metus nuo 1940 iki 1941-ųjų Lietuvoje 
spėjo nuveikti tarybų valdžia, kad užsitarnavo tokią lietu
vių neapykantą?" Toliau nuskamba ciniškai šališka ironija: 
"To, kas vyko Lietuvoje vokiečiams atėjus, logiškai paaiš
kinti negalima, priežastis turėtų tyrinėti ne istorikai, o psi
chiatrai ir psichoanalitikai". Ką gi - kiek galvų, tiek nuo
monių. O ką tarybų valdžia Lietuvoje spėjo nuveikti per 
vienerius metus, tenka priminti. Tarybų valdžia per viene
rius metus spėjo: terorizuoti žmones, juos suiminėti, tardy
ti, kankinti, šaudyti, tremti; spėjo suardyti ekonomiją, api
plėšti gyventojus, juos gąsdinti, verbuoti šnipinėjimui, už
darinėti organizacijas, spaudą, komunistinti jaunimą, 
šaukti jį į bolševikinę armiją, niekinti bei išjuokti tikinčiuo
sius ir t.t. Kas drįstų sakyti, kad šito neužteko atsirasti 
priešiškam nusistatymui, ir tai net tarp tokių žmonių, ku
riems socializmas anuomet atrodė kaip gera santvarka, o 
rusas - geras žmogus. Per tuos klaikiuosius vienerius me
tus, tauta buvo psichologiškai paruošta su gėlėmis sutikti 
kad ir patį velnią ir nekęsti tų, kurie pirmieji pradėjo 
griauti jos ramų ir prasmingą gyvenimą. Maždaug taip ir 
įvyko, o nacių politikos užmojai kai kuriems nesunkiai de
rinosi su nebesuvaldomu kerštu, palietusiu ir tūkstančius 
nekaltų žmonių. Atrodo, kad šitoji būklė be jokių ypatingų 
tyrinėjimų turėtų būti kiekvienam suprantama. Pridėti tik 
dar reikėtų štai ką: į klausimą, kodėl tarybų valdžia užsi
tarnavo tokią lietuvių neapykantą, be jau čia paminėtų 
priežasčių, dar galima atsakyti klausimu: kuo nusikalto lie
tuvių tauta raudoniesiems rusams ir kitiems, kad per vie
nerius metus taip žiauriai smogta? 

l STORINĖ tiesa paliudija, kad knygos pratarmėje mi
nimas "mirties fabrikas" buvo įsteigtas jau 1939 metais 
po Ribbentropo-Molotovo slaptų sutarčių pasirašymo. 

Ir pirmoji to "fabriko" veikla praktiškai prasidėjo vos Rau
donajai armijai ir čekistams įžygiavus į Lietuvą 1940 metų 
vasarą. Ne 1941 metais, kaip pratarmėje užsimota įtaigoti 
ir skaitytojus suklaidinti, visą kaltę dėl Lietuvą ištikusios 
tragedijos suverčiant vienai pusei, o kitą sąmoningai pra
leidžiant. Žinoma, kiekvienas yra laisvas aprašyti ar įver
tinti tokį laikotarpį, kokį nori. Tačiau ką nors išimti iš isto
rinės raidos nenurodant įvykių priežasčių ar sąsajų yra tie
siog šališka, ir tai praranda savo vertę. Antrojo pasaulinio 
karo metu vykusiai Lietuvos tragedijai tyrinėti reikia ne 
tiek istorikų ar kokių psichologų, kiek pirmiausia sąžinin
gų žmonių, nenorinčių iškraipyti tiesos ir nieko neieškančių 
pateisinti blogybėms, kurios vienos gimdė kitas. Karą pra
laimėjusių valstybių neštas ir skleistas utopines idėjas šian
dien pasmerkti nėra sunku, beveik ir būtina. Tuo tarpu ko
munizmas, bolševizmas, leninizmas, tartum prieglobstį ra
dęs karą laimėjusiųjų pusėje, visuotinio pasmerkimo dar 
nesusilaukė. Sibiro liesti negalima. Sovietinėje priespau
doje išžudyti milijonai pateisinami nedorėlių "liaudies 
priešų" sąvokomis. Per visą pasaulį dar vis vilnija žmonijos 
paskirstymo banga: kairieji geri, dešinieji blogi. Net ir de
mokratinėse šalyse tuo tikima. Taip ir apsisaugota iš anksto 
gal kokiam šimtmečiui į priekį. Marksistinės propagandos 
mašina dar nenustoja dirbusi. Č.S. 
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Zemaičiai turi kuo didžiuotis 
"Rokoujamės tik žemaitėšką, džiaugamės, kad viel galam kalbiet 

savo brangi gimta kalba" 

DR. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Žemaitijoje, Ariogalos 
miestelyje, gimęs ir augęs Lie
tuvos Didysis kunigaikštis Ge
diminas mėgdavo klausyti se
nųjų žynių ir vaidilų patarimų. 
Ačiū Perkūnui, kad Gedimi
nas paklausė žynio Lizdeikos 
sapno išaiškinimo, ir žemai
čiai šiandien gyvendami per 
daugįau kaip šimtą kilometrų 
nuo Zemaitijos turi kur susi
rinkti. To miesto, kurį įsteigė 
žymiausias iš žymiausių že
maičių kunigaikštis Gedimi
nas, yra Vilnius - dabartinė 
Lietuvos sostinė. Jei Gedimi
nas, gyvendamas Žemaitijoje, 
nebūtų klausęs senų padavi-

mų ir būtų abejojęs, kad sap
nų aiškinimas yra labai rimtas 
dalykas, vargu ar Vilnius būtų 
toks, kokį matome šiandien, 
greičiausiai tai būtų kažkas 
panašaus į Pabradę, Grigiškes 
ar Nemenčinę„. 

Vilniuje Vilniaus gatvėje 
esančiuose Mokytojų namuo
se kiekvieno mėnesio trečia
dienį renkasi įvairaus amžiaus 
žmonės ir bendraudami že
maitiškai pašoka šokius, pa
dainuoja, o vasaros metu ren
giasi kelionėms po gimtąjį 
kraštą, vedliais pasikvietę iški
lius senosios kultūros žinovus 
- žemaičius. 

Apsilankęs Žemaičių 
draugijos Vilniaus skyriuje 

nustebau ne tik narių gausa, 
bet ir įdomiais renginiais, 
ypač savo regiono paproči~ ir 
tradicijų puoselėjimais. Ze
maičių draugija per metus 
nuveikia puoselėjant tautišką 
kultūrą daugiau nei valstybės 
išlaikomi ir remiami Lietuvos 
kultūros ministerijos pareigū
nai Maskvoje, Varšuvoje, 
Stokholme kartu paėmus per 
penl\,erius metus. 

Ze!Ilaičių sueigos tampa 
mažu Zemaitijos kampeliu, 
kur vyriausioji draugijos me
no ir mokslo vadovė Gargždų 
krašto dukra Dalia Dirgėlienė 
sugeba bičiuliškai atkurti gim
tųjų namų židinio jaukumą. 

Nukelta į 11-tą psl. 
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~ RELIGlrul!ME GYVENIME 
Rekolekcijas kunigams 

Vilniaus Šv. Juozapo semi
narijoje liepos 10-16 d.d. ve
dė žinomi rekolekcijų vedė
jai ses. Briege McKenna, 
OSC, ir kun. Kevin Scallon, 
CM, iš JAV. Dalyvavo kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis, 
vysk. E. Bartulis bei Juozas 
Tunaitis, ir apie 70 kunigų iš 
įvairių Lietuvos vyskupijų. 
Liepos 14-15 d.d. ses. Mc
Kenna ir kun. Scallon Kaune 
vedė seminarą "Dievas taip 
pamilo pasaulį", o liepos 15 
d. paminklinėje Kristaus Pri
sikėlimo šventovėje Kaune 
vyko Eucharistinės išgydymo 
pamaldos. Liepos 16 d. Mi
šios ir gydymo 1.2amaldos vy
ko Klaipėdos Sv. Juozapo 
Darbininko šventovėje. Ses. 
McKenna ir kun. Scallon lan
kymosi Lietuvoje proga lei
dykla "Katalikų pasaulio lei
diniai" išleido ses. McKenna 
knygą Stebuklai tikrai vyksta. 

Mons. Antanas Bitvins
kas mirė rugpjūčio 4 d. su
laukęs 81 m. amžiaus. Velio
nis, gimęs 1925 m. Raseinių 
rajone, 1945-1949 m. mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje, 
buvo įšventintas kunigu 1948 
m. Netrukus buvo ištremtas į 
Sibirą, grįžo į Lietuvą 1957 
m. Mons. Bitvinskas dirbo 
Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir 
Į_>ovilo parapįjos ~ikaru, 
Sventybrasčio, Sėtos, Sančių, 
Radviliškio, Kurų ir Polekė
lės parapijų klebonu bei Ku
lautuvos parapijos administ
ratoriumi. Nuo 1979 iki 1984 
ir nuo 1987 iki 1990 m. ėjo 
Kauno arkivyskupijos kuri
jos kanclerio pareigas. 1986 
m. jam suteiktas monsinjoro 
titulas, 1992 m. buvo paskir
tas Šiaulių Šv. Jurgio parapi
jos altaristu. Atsi~veikinimo 
pamaldos vyko Sv. Jurgio 
šventovėje. Velionis palaido
tas Šiaulių Šv. Jurgio parapi
jos šventoriuje. 

Marijos diena Šiluvoje 
paminėJa rugpjūčio 13 d. Mi
šiomis Svč. M. Marijos Gimi
mo bazilikoje, kurioms vado
vavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Ta!flke
vičius. Koncelebravo Cika
gos arkivyskupo vikaras vysk. 
Gustav Garcia-Siller , kun. 
prof. dr. Arvydas Žygas, Sa-

leziečių namų Kaune direk
torius kun. Massimo Bianco, 
kun. Petras Blaževičius. Po 
Mišių Jono Pauliaus 11 na
muose užsienio misionieriai 
per susitikimą su tikinčiai
siais pasidalino savo tarnys
tės įspūdžiais. 

Tūkstantinės piligrimų 

erocesijos rugpjūčio 27 ėjo į 
Siluvą, tęsiant daugiau kaip 
penkis šimtmečius gyvuoįan
čią tradiciją bei artėjant Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
(Šilinių) didiesiems atlai
dams. Procesijos ir Mišios 
Šiluvos bazilikoje buvo skir
tos padėkoti Viešpačiui už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, pasimelsti už tremti
nius bei visus kentėjusius ir 
gyvybę aukojusius už laisvę. 
Procesijai, keliavlJsiai iš Ty
tuvėnų, vadovavo Siaulių vys
kupas ir Lietuvos kariuome
nės ordinaras Eugenijus Bar
tulis. Kita procesija keliavo 
nuo Raseinių pusės ir jai va
dovavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius. Po trijų valandų eise
nos, Šiluvos bazilikoje vidur
dienį Mišias aukojo arkiv. 
Tamkevičius, vysk. Bartulis ir 
procesijoje dalyvavusieji ku
nigai. Pamokslą sakė arkiv. 
Tamkevičius. Mišiose giedo
jo Šiluvos parapijos choras, 
o po pamaldų vyko religinės 
muzikos koncertas. 

Žagarėje rugpjūčio 6-11 
d.d. vyko mokslininkų ir dva
sininkų ekspedicija, kurios 
metu rinkta medžiaga apie 
Dievo tarnaitę Barborą Za
garietę. Rinkti įrodymai apie 
jos užtarimu gautas malones, 
aplankyti įvairių kaimų gy
ventojai bei Latvijos pasie
nyje gyvenantys lietuviai, ap
klausti tose parapijose dir
bantys kunigai. Medžiaga 
rinkta pagal anketas, pateik
tos fotografijos, garso įrašai. 
Mokslininkai tikisi po mėne
sio ar dviejų organizuoti kitą 
ekspediciją, nes dar ne viskas 
surinkta. Šiaulių vyskupui E. 
Bartuliui perduota medžiaga 
ir kiti siūlymai - parengti me
džiagą spaudai, įsteigti Bar
boros Žagarietės fondą, or
ganizuoti maldingas keliones 
į Žagarę, rengti mokslines 
konferencijas. 

Europai vienijantis 
VENANTAS GRICIŪNAS 

Europos parlamentas su taryba dalijasi 
teisėkūros funkcija. Yra trys skirtingos proce
dūros: a. bendradarbiavimo procedūra; parla
mentas pateikia nuomonę dėl Europos komi
sijos (EK) siūlomų direktyvų ir projektų, o 
EK, atsižvelgdama į EP nuomonę, gali savo 
pasiūlymą pataisyti arba ne; b. pritarimo pro
cedūra; EP turi tik pritarti arba ne EK siūlo
moms pasirašyti tarptautinėms sutartims, siū
lomai ES plėtrai ir daugeliui kitų klausimų; c. 
bendro sprendimo procedūra; parlamentas 
gali atmesti siūlomą teisės aktą, jei absoliuti 
parlamentarų dauguma balsuoja prieš siūlomą 
teisės aktą; tačiau tas klausimas gali būti per
duotas svarstyti taikinimo komitetui. 

Nepaisant to, kad Europos parlamentas 
yra pagrindinė Europos sąjungos institucija, 
vykdanti Sąjungos demokratinę kontrolę, jo 
galios yra pakankamai ribotos. Europos par
lamentas svariausią žodį taria tvirtinant 
Europos komisijos pirmininką ir komisarus, 
taip pat tvirtina ir vykdo Europos sąjungos 
biudžeto kontrolę. Europos parlamentas dau
giau yra politinių pasisakymų, įvairiausių 
ginčų ir diskusijų arena. Tačiau daugiausia 
politinių iniciatyvų kyla parlamente. Parla
mentą galima laikyti lanksčiausia institucija, 
kuri sugeba gana greitai reaguoti į karščiau
sius politinius įvykius Europoje ir pasaulyje, 
kaip antai 2004 metų prezidento rinkimai Uk
rainoje, ar prezidento ir opozicijos kova Gu
dijoje. 

Kaip ir kiekviename parlamente, didžiau
si ą įtaką svarstomiems klausimams ar po
litinėms iniciatyvoms turi politinės grupės. 
Didžiausios politinės grupės Europos parla
mente yra Europos Liaudies partija - Europos 
demokratai (EPP-ED) (dešinieji, konserva
toriai) ir Europos socialistų partija (PSE). Tad 
politinių intrigų Europos parlamentas ne
išvengia. Kita vertus, balsuojant dėl svar-

Lietuvos finansų sistemos, Lietuvos banko ir 
lito tėvo, Štuthofo konclagerio kalinio profe
soriaus Vlado Jurgučio kapas Palangos kapi
nėse Ntr. S. Sajausko 

biausių direktyvų ar reglamentų, rezoliucijų 
ar ataskaitų, dešinieji su kairiaisiais greičiau ir 
dažniau randa kompromisą nei tautinių vals
tybių parlamentuose. Nepaisant mažos įtakos, 
Europos komisija ir taryba atsižvelgia į Euro
pos parlamento nuomonę, o parlamento ga
lios paskutiniais metais pamažu auga. 

Europos komisija - bendrų interesų sie
kianti, nepolitinė institucija. Tai yra pagrindi
nė Europos sąjungos teisės aktų iniciatorė. Ji 
turi absoliučią veiksmų laisvę. Europos komi
sija neatstovauja jokios valstybės narės intere
sams, o siekia bendrų visai sąjungai naudingų 
tikslų, gina jos interesus. Europos komisija 
vykdo Europos tarybos priimtus sprendimus. 
Europos komisijos kontrolę vykdo Europos 
parlamentas, kuris, išklausęs EK ataskaitą, 
gali pareikšti nepasitikėjimą EK. 1999 ~etais 
toks nepasitikėjimas buvo išreikštas Zako 
Santero (Jacques Santer) vadovaujamai EK, 
po kurio visi EK nariai atsistatydino. 

Europos komisiją sudaro EK pirmininkas 
ir 25 komisarai, po vieną iš kiekvienos vals
tybės narės. Reikia pažymėti, kad vienas svar
biausių postų atitenka Lietuvos atstovei D. 
Grybauskaitei, kuri yra atsakinga už Europos 
sąjungos biudžetą. Komisiją sudaro 36 genera
liniai direktoratai, kuriuose dirba tūkstančiai 
žmonių, daugiausia Briuselyje ir Liuksembur
ge. Komisija turi savo biudžetą, todėl tai jai 
padeda išlikti nepriklausomai ir teisingai 
atstovauti visos ES interesams. 

Nepaisant gražios ir didžiulės Europos 
valstybes vienijančios Europos sąjungos, ji su
siduria ir su tam tikromis problemomis. Tai 
milžiniškas ir sąlyginai lėtas sprendimų pri
ėmimo mechanizmas. Išsiplėtusiai Europos 
sąjungai iki 25 narių, o artimiausiu metu ją 
dar turėtų papildyti dvi narės Bulgarija ir 
Rumunija, esant skirtingoms kultūroms ir in
teresams surasti bendrą sprendimą darosi vis 
sunkiau. Apie tai prakalbo ir dauguma Eu
ropos sąjungos politikų. Tuo tikslu buvo 
parengta Europos sąjungos konstitucija, kuri 
turėjo supaprastinti ir pagreitinti sprendimų 
priėmimą, tačiau referendumų keliu pran
cūzams ir olandams atmetus Europos sąjun
gos politinės sistemos evoliucija sustojo. Kad 
reikia keisti ES sprendimo priėmimo proce
dūras, parodė ir 2005 metų gruodžio mėnesio 
Europos viršūnių tarybos susitikimas, ku
riame nepavyko susitarti dėl 2007-2013 metų 
Europos sąjungos biudžeto. Jau tada dau
guma politikų prabilo apie Europos sąjungą 
ištikusią politinę krizę. Vargu ar esamai si
tuacijai bus rastas greitas sprendimas, nes į 
Europos sąjungos duris jau beldžiasi Turkija ir 
Kroatija, taip pat ateityje tikimasi Ukrainos 
išreikšto noro prisidėti prie šios didžiulės 
Europos sąjungos valstybių šeimos. Europos 
sąjungos plėtra dar neradus sprendimo esamai 
situacijai pakeisti gali atsidurti dar sudėtin
gesnėje situacijoje plečiantis jos teritorijai, 
daugėjant skirtingų kultūrų bei interesų. 
Tačiau tai jau ateitis, o šios dienos Europos 
sąjunga yra demokratinė, vieninga ir stipri, 
ginanti visų savo piliečių interesus bei siekianti 
jiems sukurti geresnį gyvenimą. 

Litas - auksinė moneta su Vlado Jurgučio atvaizdu, skirta Lietuvos banko ir lito 75-rių metų 
sukakčiai Ntr. S. Sajausko 



Jaunimas lotoje tvarkė tremtinių kapus Ntr. G. Aleknos 

Jaunimo išvyka į Sibirą 
Vasaros pradžioje pradė

tas projektas "Misija Sibiras", 
nepaisant įvairių kliūčių, buvo 
tęsiamas, kaip planuota. Į Si
birą delegacijos neįsileido ofi
cialiais keliais, pranešė pro
jekto organizatorius - Lietu
vos jaunimo organizacijų tary
bos (UJOT) pirmininkas Mi
roslavas Monkevičius. Todėl 
likusias dvi ekspedicijas teko 
organizuoti dalyviams atskirai 
pasirūpinant turistinėmis vi
zomis, vykti bene "paslapčia". 

DELFI interneto tinkla
lapis rugpjūčio 23 d. paskelbė 
Mindaugo J ackevičiaus straips
nį apie aktoriaus Audriaus 
Bružo dalyvavimą trečiojoje 
ekspedicijoje į lietuvių trėmi
mų, masinių žudynių, kon
centracijos stovyklų ir įkalini
mo vietas Komijos respubli
koje. M. J ackevičius rašo, kad 
antroji ekspedicija neįvyko 
dėl Rusijos ambasados atsisa
kymo išduoti vizas. 'ftečiosios 
kelionės dalyviai per 12 dienų 
aplankė Syktyvkarą, Vorkutą, 
Intą, Abezę ir Kožimą. Kelio
nės metu jaunimas tvarkė lie
tuvių kapines, susipažino su 
tremtinių gyvenimo sąlygomis 
ir bendravo su vietos lietuviais. 

Pokalbyje A. Bružas pa
sakojo, kad keliaujant vis iš
kildavo klausimas - kokia čia 
misija? Jo manymu, pagrindi
nis ekspedicijos tikslas -prisi
minti - atgaivinti ir pažadinti 
prisiminimus. "Svarbu ne tiek 
istoriškai, tai reikšminga tau
tiškumui, bendram patriotiz
mui ... ", sakė jis. "Tauta laikosi 
tik atmintimi... Kelionė labai 
įdomi savo idėja, nes ... dabar 
mes dar galime sužadinti jau
nimui norą domėtis istorija, 
praeitimi." 

Toliau - ištraukos iš jo 
straipsnio: 

Teko kalbėtis su žmonė
mis, kurie tiesiog neturi jokios 
manieros, tai lyg šaltinio van
duo, jokio dažo neduota, nie
kas nesutepta, prisiminė A. 
Bružas. "Aš anksčiau gal net 
nebuvau sutikęs tokių žmo
nių, man tai buvo atradimas 
iš tiesų - pamatyti tokius žmo
nes, kurie nieko neturi - kaž
kokio baiminimosi, noro išsi
skirti, kažkuo nustebinti." 

Ekspedicijoje buvo aštuo
ni nepažįstami žmonės, visi 
kartu vos ne 24 valandas per 
parą kartu praleidę, išskyrus, 
kai eidavo miegoti. "Tos infor
macijos tiek susikaupė, lyg 
kempinę vandenyje kas mir
kytų, mirkytų ... Tiek pamatyta 
ir išgirsta. Viduje jau tiek min
čių buvo pradėję virti ... " 

Apie tremtinių kapines 
Toliau pasakoja A. Bru

žas: "Sibire kapinės labai įvai
rios - teko atsikratyti Lietu
voje susikurtų stereotipų. Nuo 
įprastų, aptvertų tvorele, iki 
tokių, kur jau auga bruknės, 
mėlynės, grybai ir kuriose be
likęs gal tik įsmeigtas papras
tas medinis kuoliukas su len
tele be vardo ir numeracija. 
Teko lankyti ir tokias kapavie
tes, kur išlikęs senas kalėji
mas ir dabar laidojami miške 
kaliniai. Teko matyti ir kapi
nių po vandeniu - žiūri į jas 
kaip į ežerą. Ten kažkada bu
vo kapinės, po kapinėmis bu
vo kasamos šachtos, po to vis
kas įgriuvo, įvirto. 

Matėme ir tokių kapinių, 
ateini - plynas miškas, nieko 
nelikę, nebent kažkokių dau
belių, mažų pakylėjimų, įgriu
vų - tik iš jų galėtum suprasti, 
kad čia kapinės. Važiuoji, vie
noje pusėje matai labai žolė
mis apaugusias kapines su 
pasvirusiais metaliniais kry
žiais, kurių niekas neprižiūri 
ir nėra kam prižiūrėti. Kitoje 
pusėje - asfaltuotas žiedas ap
link Vorkutos miestą, o po juo 
- irgį kapinės. 

Ziūri į pakankamai gūdų 
Rusijos miestą su mediniais 
trobesiais ir vietiniais gyven
tojais, labai net sunku suvokti 
ką veikiančiais, ir žinai, kad 
šis kaimas taip pat pastatytas 
ant kapinių ... 

Prie Syktyvkaro aplankė
me buvusį lagerį, kuriame gy
veno visi viršininkai ir prižiū
rėtojai. Jie buvo apsistoję kai
melyje, bet šalia turėjo aptar
naujamą lagerį. Ten buvo pa
sistatę ir 'kultūrnamius', kurie 
dabar sunykę. Matėme vieną 
išlikusių lagerių, kurių didžio
ji dalis yra visiškai sunaikinta, 
ištampyta krosnių kūrenimui 
žiemą. 

Kaskart, kai rasdavome 
lietuvių kapus, aptvarkydavo
me, žoles nuraudavome, nes 
ten patenki kaip į pievą. Vado
vas Gintautas Alekna žinojo 
visas vietas, kur reikia apsi
lankyti, tad į dideles paieškas 
nesileidome. 

* * * 
Net neįsivaizduoju, kas 

galėjo vykti žmonėse juos tre
miant. Manau, vienintelė 
mintis buvo išgyventi, dau
giau nieko negalėjo būti ... Aš 
ir dabar neįsivaizduoju, kaip 
ten žmonės gyvena, kokiomis 
svajomis. Kai dangus visada 
apsiniaukęs, kas jiems spalvų 
suteikia? Net sunku suprasti, 
kaip ten kas buvo. 

Buvome už poliarinio ra
to, ties 67 ar 68 lygiagrete, kai 
lankėmės čia buvo 2-7 laips
niai šilumos, tad reikėjo šiltai 
rengtis ir dar apsimuturiuoti 
lietpaltį, kad nesulytų, mat 
tundroje beveik visą laiką 
purškia lietus. Tik kai mes ten 
buvome, prasišvietė saulė, o 
tai būna labai retai. Ir drėgmė 
- visur drėgmė. Tundroje 
gamta savita. Nežinau, kaip 
tai įvardinti - nė vieno me
džio, žemaūgiai krūmokšniai, 
tu žiūri į plyną lauką ir kiek 
beeisi - niekas nepasikeis. To
dėl tas posakis yra, kad 'tund
rą', tik dabar suvokiau. Matai 
dešimtis kilometrų tolyn į 
priekį nuėjęs, gali pasiklysti ir 
nebegrįžti. 

Didžiosios šalies miestai 
Grubiai šnekant, vieni 

miestai baisesni, kiti - ne to
kie baisūs, žmonės vis tiek 
kažką veikia, tie patys veidai 
kažkokie neįprasti, kitokie -
šviesumo gal juose trūksta ... 
Bet jiems tai normalu. Man 
tai labai baisiai atrodo - nėra 
vilties išsivaduoti iš viso to, 
nėra už ko užsikabinti. Bet, 
kai pagalvoji, ten žmonės ir 
išvažiuoja, ir universitetuose 
studijuoja ... Pasikalbi, pavyz
džiui, su taksistu, ir šis atsakys 
- 'viskas gerai'. Ten būdamas 
pagalvojau, kad visur įmano
ma gyventi. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas JT sesijoje 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus rugsėjo 18-21 
d.d. darbo vizitu lankėsi Niu
jorke (JAV), kur dalyvavo 
Jungtinių Tautų 61-ojoje se
sijoje. Joje ketinama aptarti 
JT reformą, pažymėti Rug
sėjo 11-osios metines, svars
tyti Izraelio - Libano konf
liktą ir padėtį Artimuosiuo
se Rytuose. V. Adamkus rug
sėjo 19 d. dalyvavo JAV pre
zidento George W. Bush 
rengiamame 25 valstybių va
dovų susitikime demokrati
jos plėtros klausimais. 

JT Generalinio suėjimo 
61-ojoje sesijoje V. Adamkus 
sakė kalbą, kurioje pabrėž
tas Lietuvos požiūris į JT re
formą, pasisakant už žmo
gaus teisių dėmens stiprini
mą visose šios organizacijos 
veiklos srityse. Be to, Lietu
vos vadoyas pasisakė už 
efektyvią Zmogaus teisių ta
rybą ir Taikos palaikymo ko
misiją, Saugumo tarybos re
formą bei kovos prieš tero
rizmą stiprinimą ir ginklų 
neplatinimą. Savo kalboje 
prezidentas aptarė globalių 
klausimų sprendimo būdus. 

Rugsėjo 20 d. V. Adam
kus susitiko su Afganistano 
prezidentu Hamid Karzai, 
su kuriuo aptarė Lietuvos 
indėlį atstatant Goro provin
ciją, Afganistano valstybės 
pažangos raidą. V. Adam
kus pažymėjo, kad Lietuva 
padidino savo dvišalę para
mą Afganistanui. Pirmą kar
tą šiais metais Lietuva skyrė 
valstybines lėšas vykdo
miems projektams Afganis
tane įgyvendinti. 

Pagerbtas PLB kūrėjas 
Rugsėjo 21 d. Lietuvos 

seime pagerbtas Lietuvos 
Steigiamojo seimo narys, Pa
saulio lietuvių bendruome
nės steigėjas prelatas Myko
las Krupavičius. Kaip prime
na DELFI, jis - du kartus 
mirties bausme teistas, du 
kartus iš Lietuvos tremtas 
dvasininkas, buvęs žemės 
ūkio ministeris ir žemės re
formos sumanytojas. Rugsė
jo 23 d. iš JAV atskraidinti 
1970 m. Čikagoje mirusio 
palaikai jo paties noru bus 
perlaidoti Lietuvoje - Kau
no Kristaus Prisikėlimo 
šventovės šventoriuje. 

Iškilmingame M. Kru
pavičiaus pagerbimo posė
dyje apie prelatą pasakojo 
istorikė Audronė Veilentie
nė, jo dukterėčia Genovaitė 
Jarumbavičiūtė, JAV lietu
vių visuomeninio komiteto 
M. Krupavičiaus palaikams 
perlaidoti pirmininkas Pra
nas Povilaitis, kiti artimieji 
ir bendražygiai. Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Aud
rys Juozas Bačkis skatino jį 
atminti kaip principingą Jau
nosios Lietuvos kūrėją. 

Ambasadorius Gudijoje 
BNS žiniomis, Seimo už

sienio reikalų komitetas 
(URK) rugsėjo 20 d. patvir
tino buvusio užsienio reikalų 

ministerio Antano Valionio 
kandidatūrą Lietuvos amba
sadoriaus Gudijoje parei
goms. URK pritarė visoms 
Užsienio reikalų ministeri
jos pateiktoms kandidatū
roms į diplomatinių atstovy
bių vadovų postus, patvirti
no prieš kelerius metus ta
riamai dėl šnipinėjimo iš Ru
sijos išsiųsto ambasados 
Maskvoje ministerio patarė
jo Kęstučio Kudzmano kan
didatūrą ambasadoriaus 
Azerbaidžane pareigoms. 

Halinai Kobeckaitei gali 
būti vėl pasiūlyta vadovauti 
Lietuvos ambasadai Turkijo
je, kurioje ji dirbo prieš ke
lerius metus. Pritarta ir bu
vusio švietimo ministerio 
Remigijaus Motuzo kandi
datūrai ambasadoriaus Šve
dijoje pareigoms bei dabarti
nės Užsienio reikalų minis
terijos Europos šalių depar
tamento vadovės Rasos Kai
rienės kandidatūrai Lietuvos 
atstovybės Danijoje vadovės 
pareigoms. Kol kas nėra pa
teikta būsimojo ambasado
riaus JAV kandidatūra. Gali
mi kandidatai į Lietuvos am
basados JAV vadovus - Už
sienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius Algi
mantas Rimkūnas bei Kraš
to apsaugos ministerijos sek
retorius gynybos politikai ir 
tarptautiniams ryšiams Re
natas Norkus. Nuo 2006 m. 
spalio 2 d. Lietuvos prezi
dentas paskyrė Juozą Ber
natonį Lietuvos nepapras
tuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi Estijoje. 

Nenuvertė seimo 
pirmininko 

Rugsėjo 21 d. opozicinei 
frakcijai "Tvarka ir teisingu
mas" nepavyko nuversti sei
mo pirmininko Viktoro Mun
tiano. Per liberaldemokratų 
pasiūlytą balsavimą dėl ne
pasitikėjimo parlamento va
dovu, pritarus 36 seimū
nams, prieš balsavus 22-
iems. Pripažinti negaliojan
čiais - 11 biuletenių. Norint 
nušalinti seimo pirmininką 
reikia ne mažiau kaip pusės 
- 71 iš 141 seimo narių balsų. 

Valdančiosios frakcijos 
- socialdemokratai, valstie
čiai liaudininkai, liberalcent
ristai ir "pilietininkai" pa
skelbė nedalyvausiančios 
balsavime, Darbo partijos ir 
liberaldemokratų frakcijos 
nusprendė paremti nepasiti
kėjimą, opozicijai priklau
santys socialliberalai ir kon
servatoriai pareiškė balsuo
siantys laisvai, o Liberalų są
jūdžio frakcija-prieš V. Mun
tiano atsistatydinimą. 

V. Muntianui pareikštas 
nepasitikėjimas, nes vyriau
siasis administracinis teismas 
nustatė, kad jis, viešai kriti
kuodamas Aukščiausiojo teis
mo išteisinamąjį nutarimą dėl 
nušalintojo prezidento Ro
lando Pakso, pažeidė Kons
tituciją ir Lietuvos teismų 
įstatymo reikalavimus, numa
tančius teismų ir teisėjų ne
priklausomumą. RSJ 
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nuolij'I apibūdinanti klausi
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llq, benMtWnq, eldlletitaų, 
j6zuitų, lrarmelitų, knlmle
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~· artųma, lwrloje jis 
palidllbnęa jAJUIOle lltdyle, 
puėjo tikėjimo patirtie&, 
bikldlonlllrojo d!l111gsmo ir 
tyvcnimo pala!lkimo sėklu. 
lf ja11 dabar norl&i Vkipal!lųI 
d61r.oti 1d jų ateities vaJ&i111 
Bdnyt'!ioje lr vll\IOlllenėje. 

SųND!!lnplhęltl 

~-'fliliapi 
tal'l!llllti utbaal 

Stavytlavimo savaitė lei
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Kasdien buvo pateiktos 
lios temos: BucharistijOI pa
vadinimai, byliam lellklas. 
altorius, atnalos, stovėjimu, 
sėdėjimas, l:lūpėjimu, rankų 
molfai. "Miniatrantų parapi
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.lian llM: luvoE KrialaUa mo
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•Advento• dieD11 dalyvavo 
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l1IODIOD.e llventė dienos Bu
chariltii'I· Dievo ŽOdtio ho
milijDj& VJl]mpu laft) kaime
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litimm ir drąaiDo atmgti.a ack
ti Kriatų. VyakupijOI payto
jo, apdtalų jpėdin.io. dvuioa 
tėvo lll!Oiildm buvimaa IU 11&
VO vyikupijos jaunimu, pa
prllltal bendravimu, dalyva
vimu dl.enol programoje vi
siems paliudijo paprastum11 
daromus dld!iua Vlelpatle1 
darbua. Vos spėjęs dalyvauti 
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Šimtinė j aun11.i11 Bdny
t!iol atl.1ų ir dtiddimt du va
dovai bei vadovėl po Ncmu
Daiew puią dangumi vių aa
vaitę dalinosi DilM> ir utimo 
pėd1a.kai1 savo gyvenime ir 
perapijoje. Tikėjimo lobynai, 
B~ perduotu perlimt
mečiua, pasirodo naujomis 
jmnamJlro llllVODmO apalvo
mJa, negalinčiom.ls neu!kal
blnti lr nenudliuglntl jauno 
lmopus llrdles. Pallkutlnę 
dleDll buvo il8pa111d.111.ta1 ir 
vi1icm1 i parapijai illrivdti 
ildalintu 1toYyklo1 laikraitia 
~ liniol, kmiamc- po
blbil IU vyabpu ir jo tinktji
llllli. taip pat tmmpu atstovų 
puakojimas apio llVO parapt. 
jų veikŲ. vadovų tunigų pa
hnJrimo iltorijoa. Paliakėjimų 
puslapyje 1uralyto1 vaikų ir 
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dmė Vupija linli •Norė
čiau, kad valhi mokėą 
cWauatl.l ldla!J Ir i ateiti !iū
rėtų IU viltimi". StovJk1ai ruo
iiantU ir mnyldpujant viaicmJ 
teko papJulėti jau il anbto 
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~l:lavictėjc. Bet lydėjo ~ 
lilf liniose rasta vadovo tun. 
Minda11111 mintis: 'Smagu bi1-
ti su vaikais stovykloje ir 
bendrauti. Stengiuoai rodyti 
gerų pavyzdj. Nuovargis yra 
vinar, bet smagu, t.ai tinai, 
:t.ad pavarpli llUO gerumo da
Jln!mo•. Su nuoiircWu dėJdn.. 
gumu Dlevul stovyklautojas 
Rcnaldas valkams ir vado
vama palinkėjo: atvdi110kiW 
čia ir kihia metais! 



Jaunimo išvyka į Sibirą 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Didžiausią įspūdį paliko 
Vorkuta, nes tik atskridus čia 
iškart pasirodė nyku, kad nėra 
ką veikti, kilo klausimai, kaip 
čia gyvena žmonės. Jokios 
tvarkos nėra, estetikos, kaip 
čia gyventi? Ir kai iš Vorkutos 
grįžome į Syktyvkarą, tai atro
dė, koks gražus miestas, ro
dės, kaip čia gera, o dar 20 
laipsnių šilumos ... Vorkutoje 
toks jausmas, lyg būtum su
spaustas po kiautu ir jau nie
kada neišsivaduosi. 

Vorkutoje dar veikia ke
lios šachtos, kuriose kasama 
anglis, bet yra ir užgriuvusių, 
tebedegančių šachtų. Iš viso 
Vorkutoje yra 103 skirtingų 
tautybių gyventojų. Vorkutoje 
aplankėme paminklą lietuvių 
tremtiniams atminti, bet ten 
nėra kam į kapines kojos kelti. 

Žodžiu, visi miestai pana
šūs nykumu, bet kartu ir ga
nėtinai skirtingi. Skurdu, labai 
skurdu. Jeigu pas mus viskas 
išpuoselėta pagal 'euro stan
dartus', pas juos niekas nepa
daryta. Bet lygiai taip pat yra 
ir valgyti, tik vienintelė pasta-

Lietuvos jaunimas aplankė trė
mimų vietas Ntr. G. Aleknos 

ba - nėra mums įprastos este
tikos. Sutikome vieną gyve
nantį lietuvį, kuris čia butą tu
ri, vedęs vietinę Komijos pilie
tę. Jis sako: 'Kas kitas galėtų 
toliau rinkti informaciją, to
liau rūpintis, rengti muziejų, 
rašyti knygas apie tremtį? .. 
Jei išvažiuosiu, visai nieko ne
liks, kas galėtų tuo rūpintis'. 
Ir iš tikrųjų, tų žmonių, kurie 
galėtų tuo rūpintis, daugiau 
nesutikome." 

* * * 
Toliau apie kelionę A. 

Bružas kalbėjo: "Mes tiek 
daug keitėme tas vietas ir tiek 
daug keitėme transporto prie
mones - traukinius, mašinas ... 
Tu atsimeni vietas, pas mane 
užrašyta viskas, bet nebesusi
gaudai, tai buvo naktį, ar die
ną. Miego nebuvo tiek daug, 
nes visą laiką keldavomės 
anksti ryte, norėdavosi turėti 
kuo daugiau dienos, kad ne
sutemtų grįžti. Lygiai taip pat 
vakarieniaujant aptardavome 
įspūdžius, ir ryte vėl turėda
vome anksti keltis. 

Europą visą gali apva
žiuoti, keliauti, pavyzdžiui, 
nuo Portugalijos iki Svedijos, 
o čia atvažiavai traukiniu ir 
viskas, atrodo, baigėsi - nesu
vokiama, kai pasako 'viskas -
ten tundra, ir nuvažiuoti jau 
nebėra kaip, galima tik skristi 
lėktuvu ar važiuoti visurei
giu'. Ir kai tu žiūri, smegenys 
nesugeba to apčiuopti. 

Viešbučiai nėra blogi, 
... bet tai, ką tu ten matai iš 
tikrųjų, gerokai skiriasi nuo 
žodžio 'viešbutis' reikšmės 
(dušas veikia ne visą parą). 

Porą kartų teko maudytis du
še visiškai lediniu vandeniu ... 
Aš nežinau, kiek ten erkių, 
bet blakės bent jau mane ir 
dar porą žmonių tikrai buvo 
sukandžioję - ar viešbučiuo
se, ar traukiniuose ... 

Sovietmetis čia visiškai 
sustojęs -tai, kas ten kažkada 
buvo švaru, ir dabar plauna
ma, ir vidury nakties šveičia
ma, bet ten nėra ką plauti -
plauk neplovęs, juk nenušli
fuosi kaip parketo, kad jis bū
tų vėl naujas. 

Lygiai taip pat Rusijoje 
viskas iro, žmonės neteko dar
bų kaip ir pas mus, bet jie išli
ko optimistai. Tus pats Sibire 
likęs tremtinys taip pat opti
mistiškai turi viltį, kad tai, ką 
jis daro, išliks, jis nebėga iš 
ten, nesiguodžia, neverkšlena, 
tik pasidalija įspūdžiais. 
Mums tai neįprasta, o gal tai 
ir palaikė žmones lageriuose. 

Žmonės ypač atviri. Grįž
tame kartą iš kapinių, mus 
kviečia į savo lūšnelę moteriš
kė, ji pasakoja apie netoliese 
gyvenančią lietuvaitę. Kita 
močiutė važiuojant traukiniu 
kviečia į svečius į savo namus 
paupyje. 

Sutikdavome žmonių, ku
rie viską aprodydavo, pave
džiodavo, papasakodavo tiek 
apie tremties vietas, galų gale, 
ir apie savo problemas. 

Syktyvkare vietinė televi
zija darė reportažą apie eks
pediciją, apie kelionės tikslą, 
jaunimo vizitą, teko vėliau jį 
pamatyti - reportažą žurnalis
tai padarė labai gražiai, be jo
kio politizavimo. 

Ne noriu sureikšminti ir 
vaidinti kokio žygdarbio ar 
heroizmo - tai būtų kvaila. 
Šioje situacijoje tampi laidi
ninku informacijai pernešti, 
papasakoti - visi tokie tauti
niai, etniniai dalykai neap
čiuopiami, nežinia, kaip išlai
komi, kas juos gali palaikyti. 
Nebent kokios idėjos, žmonių 
noras tuo susidomėti, nes be 
noro tuo domėtis - tai niekaip 
neapčiuopiama, nemateriali
zuojama. Tai įdomu ir man, 
nes suteikė mąstymo bran
dumo, minčių apie viską." 

Tvarkant lietuvių tremtinių kapus Sibire 
(Straipsnis panaudotas 

gavus DELFI sutikimą) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet geriausiomis 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. Joronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiimti , į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums 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 
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Par)amentaS susirinko 
Prasidėjusi parlamento 

rudens sesija parodė, kokie 
prieštaravimai lydi būsimą 
darbą. Valdančioji konserva
torių vyriausybė pasiruošusi 
svarstyti jos rinkiminėje 
programoje numatytus klau
simus. Tačiau opozicijoje 
esančios partijos siūlo kal
bėtis apie Afganistano mi
siją. Kanados taikdariai pa
tiria vis daugiau aukų. NDP 
siūlo susigrąžinti karius tuo
jau pat. Kvebeko partija ir 
liberalai, nors ir nevieningai, 
siūlo bent numatyti misijos 
pabaigos laiką. Kanados mi
nisteris pirmininkas S. Har
per pareiškė, kad Kanada 
savo įsipareigojimų tarptau
tinei bendrijai nelaužys ir 
tęs misiją iki pabaigos. Taip 
pat ginčų susilaukė žadamas 
ginklų registracijos nutrau
kimas. Liberalai buvo įvedę 
privalomą ginklų registraci
ją. Tačiau išlaidos šiam su
manymui įgyvendinti labai 
padidėjo, todėl konservato
riai nori nutraukti pradėtą 
darbą. 

Liberalai laimėjo rinki
mus New Brunswick provin
cijoje. Provincijos vadovu iš
rinktas Shawn Graham, ne
dideliu kiekiu gautų balsų 
aplenkęs konservatorių Ber
nard Lord. Konservatoriai, 
buvę valdžioje 7 metus, pra
rado ir vietų daugumą parla
mente. Naujasis premjeras 
žada atgaivinti provincijos 
ekonomiką, vystydamas ener
getikos pramonę, kurdamas 
naujas darbo vietas. Viena iš 
didžiausių provinsijos prob
lemų - nedarbas. Simtai jau
nų žmonių ieško darbo Al
bertos provincijoje. 

Toronte įvyko protesto 
eisena, siekianti atkreipti 
dėmesį į Darfurą. Sudane 
jau ne pirmą kartą, kilus et
niniams nesutarimams, yra 
žuvę daugiau kaip 200,000 
žmonių. Protestui vadovavo 
J ustin Trudeau, buvusio Ka
nados ministerio pirmininko 
P. Trudeau sūnus, ir sen. R. 
Dallaire. Buvęs kariškis vi
siems priminė apie Ruandos 
tragediją, kai nesuteikus lai
ku tarptautinės pagalbos, 
buvo masiškai nužudyta apie 
milijoną gyventojų. Jungti
nių Tautų organizacija galė
tų nusiųsti į Darfurą taikda
rių grupę, bet tam priešinasi 
šalies prezidentas, grasinda
mas pasitikti juos kariniais 
veiksmais. 

Dawson kolegijos (Mont
realis) studentai su baime ir 
nerimu grįžo į savo mokyklą, 
kurioje prieš pora savaičių 
įvyko tragedija. Pašalietis, 
atėjęs į mokyklą, nušovė vie
ną 19-metę studentę ir su
žeidė dvidešimt kitų, keturis 
iš jų - labai sunkiai. Policijai 
sužeidus nusikaltėlį, pastara
sis nusišovė vietoje. Šaudy
tojas - 25 m. amžiaus vieti
nis gyventojas. Nepritapęs 
mokykloje, nei karinėje tar
nyboje, iš jos buvo greitai at-

leistas. Ne radęs nė vietos ir 
tinkamo užsiėmimo visuo
menėj e, visą savo laiką skyrė 
vieninteliam pomėgiui -
ginklams bei domėjimuisi 
fantazijomis. Niekada netu
rėjęs jokių kriminalinių nusi
kaltimų, teisėtai gavo leidi
mus šaunamiesiems gink
lams. Juos ir panaudojo bai
siam nusikaltimui. 

Konservatorių vyriausy
bė delsia paskirti beveik 50 
naujų teisėjų, didindama dir
bančių teisėjų darbo krūvį, 
lėtindama įvairios teisinės 
eagalbos teikimą žmonėms. 
Siuo metu yra laisvos 7 vie
tos Kvebeko Aukščiausiaja
me teisme, 4 - Valstybinia
me teisme ir 5 - Mokesčių 
teisme. Didžiausias laisvų 
vietų skaičius -16 - Ontario 
provincijos Aukščiausiajame 
teisme. Todėl šalies teisinėse 
įstaigose didėja nespren
džiamų bylų sankaupos, vė
luoja teisingumas, didėja ne
pasitikėjimas teisine sis
tema. 

Išteisintas Maher Arar, 
Kanados pilietis, ilgą laiką 
kaltintas pagalba teroris
tams. Jis 2002 m. iš JAV bu
vo išsiųstas į Siriją. Ten, tar
domas ir kalinamas, patyrė 
kankinimų. Vėliau M. Arar 
buvo grąžintas į Kanadą, bet 
ir čia buvo sutiktas su nepa
sitikėjimu, kaip Kanadai nu
sikaltęs žmogus. Viešajam 
tyrimui vadovavęs teisėjas 
D. Connor padarė išvadas, 
kad M. Arar niekada netu
rėjo jokių ryšių su teroristais 
ir nekėlė grėsmės Kanados 
saugumui, tačiau Kanados 
policija, nepatikrinusi faktų, 
padariusi klaidingas išvadas, 
pateikė juos JAV žvalgybai 
ir toliau nesidomėjo Arar li
kimu. Teisėjas pateikė visą 
sąrašą lemtingų klaidų, ku
rias padarė Kanados policija 
ir teisėsaugos organai, pa
žeisdami įstatymus ir profe
sinius reikalavimus, taip pat 
pasiūlymus vyriausybei, kaip 
gerinti padėtį. M. Arar, su
laukęs išteisinimo, ruošiasi 
ieškoti piniginės išmokos už 
patirtus neteisingus kaltini
mus ir nuoskaudas. 

Kanados mokymo įstai
gos per mažai rodo pastan
gų, skatinant studentų ieš
kojimus ir kūrybiškumą 
mokslo ir naujų technologijų 
srityje. Taikant mokslo nau
joves gyvenime, labai atsilie
kama nuo kitų pažangesnių 
šalių. Tyrimai, kuriuos atliko 
beveik 400 žinomiausių ša
lies mokslininkų konserva
torių vyriausybės užsakymu, 
rodo, kad per lėta techninė 
ir mokslo pažanga pramonės 
ir transporto technologijose, 
miško pramonėje ir farmaci
joje. Geriausio įvertinimo 
susilaukė universitetai ir li
goninės, skyrusios daug lėšų 
naujų pastatų statybai ir 
įsigijusios modernios įran
gos. S.K. 
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<® MlISll TEVY!\IEJE 
DARBO SKATINIMAS 

Populiariausios darbuo
tojų skatinimo priemonės -
apmokėti kursai, mokymai 
ir pokalbiai telefonu Lietu
voje veiksmingos tik tuomet, 
kai darbuotojai gauna ir gerą 
atlyginimą. Didžioji dalis -
86% Lietuvos darbdavių 
darbuotojus skatina apmo
kėdami jų mokslus, pokal
bius nešiojamu telefonu, ro
do viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų bendrovės 
"TNS Gallup" atliktas tyri
mas, kurio metu apklausta 
per 300 įmonių atstovų di
džiausiuose miestuose. Re
čiausiai darbuotojai moty
vuojami papildomomis įmo
komis į pensijų fondus, įmo
nės akcijomis ir galimybe pa
sirinkti iš kelių nepiniginio 
atlyginimo variantų. Minė
tame tyrime pagrindinis dar
bo užmokestis, kaip darbuo
tojų skatinimo priemonė, 
užima trečiąją vietą. Tačiau 
darbdaviai pažymi, kad dau
gumai darbuotojų pavei
kiausia motyvacija - geras 
atlyginimas. "Vienoje minis
terijoje buvo pareikšta, kad 
žmonės emigruoja iš Lietu
vos ne dėl ekonominių prie
žasčių, o dėl to, kad darbo 
vietoje nesijaučia patogiai. 
Esą įžūlūs darbdaviai juos 
skriaudžia, seksualiai prie
kabiauja. Tačiau realiai Lie
tuvoje pagrindinis darbuoto
jų skatinimas - atlyginimas", 
- tvirtina Lietuvos verslo 
darbdavių konfederacijos 
generalinis direktorius Da
nas Arlauskas. "Atlyginimas 
kiekvienam darbuotojui da
bar yra numeris pirmas, jį 
peržiūrėti yra labai svarbu 
norint išsaugoti žmones. 
Pragyvenimas nuolat brangs
ta. Vis daugiau išleidžiama 
maistui, transportui. Žmo
gus dirba, kad patenkintų 
gyvybiškai svarbius porei
kius ir galėtų apsirengti. Pas
kui kalbama apie paskolas 
būstui, automobiliui - tam 
taip pat reikia nuolatinės 
darbo vietos ir atlyginimo", 
- sakė "Utenos trikotažo" 
generalinė direktorė Regina 
Sajienė. Jos teigimu, dar 
šiais metais bendrovė pla
nuoja kelti darbuotojų atly
ginimus maždaug 4%, ki
tąmet-6%. Koncerno "Ache
mos grupės" logistikos ir ko
mercijos direktorius Geral
das Statulevičius, kalbėda
mas apie darbuotojų moty
vavimą, išskyrė du dalykus -
atlyginimą ir gerus santykius 
darbovietėje. Tarp labiausiai 
paplitusių skatinimo prie
monių taip pat yra priedai 
prie atlyginimų (65%), gali
mybė naudotis įmonės auto
mobiliu (60%) ir nuo rezul
tatų priklausančios metinės 
premijos ( 48% ). Pasaulyje 
populiariausių skatinimo 
priemonių dešimtuke esan
tys papildomos pensijos kau
pimas pensijų fonduose, in
vesticinis gyvybės draudimas 
ir medicininių išlaidų apmo
kėjimas tarp Lietuvos darb
davių nėra populiarūs. 

"BALTIC SPIRIT-2006" 
Rugsėjo 17-23 dienomis 

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Butegeidžio dra
gūnų mokomajame batalio
ne Klaipėdoje ir jam priklau
sančiame Kairių poligone 
vyks tarptautinės pratybos 
"Baltic Spirit-2006" ("Balti
jos dvasia-2006"). Pratybose 
dalyvaus Lietuvos krašto ap
saugos savanorių pajėgų 
(KASP), Jungtinės karalys
tės Karališkųjų airių šaulių, 
JAV Pensilvanijos Tautinės 
gvardijos ir Danijos Tautinės 
gvardijos atstovai - iš viso 
daugiau nei 650 karių. Pra
tybų metu kariai menamo 
konflikto zonoje vykdys tai
kos meto veiklos užduotis 
tarptautinių pajėgų sudėtyje. 
"Baltic Spirit-2006" - vienos 
didžiausių šiemet KASP or
ganizuojamų tarptautinių 
pratybų. Lietuvos karių pajė
gos pratybose suformuotos 
KASP Dariaus ir Girėno 
apygardos 2-osios rinktinės 
pagrindu, taip pat dalyvaus 
tarptautinėms veikloms Ko
sove ir Afganistane besiren
giantys KASP misijų viene
tai - KFOR-15 ir Afganista
no Goro provincijos atkūri
mo grupės 4-osios pamainos 
(PAG-4) būriai. Pirmosios 
Savanorių pajėgų suorgani
zuotos tarptautinės pratybos 
"Baltic Spirit" vyko 2004 
metais. 

KAUNE - NAUJA PARTIJA 
Kaip praneša ELTA

LGTIC, Kaune įsteigta nau
ja politinė jėga - Smulkiųjų 
ir vidutinių verslininkų parti
ja. Anksčiau demonstracijas 
ir protesto veiklas rengę 
naujos organizacijos vadovai 
užsimoję užimti gatvės poli
tikų vietą. Naujos politinės 
organizacijos pagrindu tapo 
Smulkiųjų ir vidutinių versli
ninkų draugija "Dirbk ir 
klestėk", vadovaujama Žano 
Mangirdo. Ji išgarsėjo prie
šindamasi Stoties turgaus 
privatizavimui. Šioje turga
vietėje, prie šios partijos va
dovui dar neseniai priklau
siusios, tačiau prieš pusmetį 
žlugusios įmonės "Chemikų 
žiedas" apleistų kioskų, rug
sėjo 13 d. įvyko steigiamasis 
partijos suvažiavimas. Kelios 
dešimtys į neįprastoje vietoje 
surengtą suvažiavimą susi
rinkusių kauniečių patvirti
no naujosios partijos įstatus, 
Erogramą ir išrinko tarybą. 
Z. Mangirdo teigimu, į suva
žiavimą neatvykę partijos 
nariai jau pasirašė įgalioji
mus atstovauti jų nuomonei 
kitus suvažiavimo dalyvius. 
Pasak jo, svarbiausias tikslas 
- sukurti palankesnes sąly
gas smulkiems ir vidutiniams 
verslininkams. Partijos na
riai neprivalės mokėti stoji
mo ar narystės mokesčių. 
Šiuo metu naujoji partija vie
nija 1200 žmonių. Jos nariais 
pareiškė norą tapti ne tik 
smulkieji verslininkai, bet ir 
studentai, darbininkai, me
nininkai ir pensininkai. RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE ii------
Hamilton, ON 

IEVA REPEČKIENĖ savo 
mirusio vyro Mykolo atminimui 
pagerbti vardinių proga Kana
dos lietuvių fondui aukojo 
$400. J.K. 

KONCERTAS. Š.m. spalio 
15 d., 3 v.p.p. į Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos Jaunimo 
centrą atvyksta linksmi, nuošir
dūs ir nenuilstantys "Pusbroliai 
Aliukai ir sesutė". Jų atliekami 
kūriniai spinduliuoja gera nuo
taika ir nuoširdumu. Nepraleis
kite progos paklausyti šių gra
žią lietuvišką muziką puoselė
jančių atlikėjų. Bilietus įsigyti 
iš anksto galima per valdybos 
narius po Mišių Jaunimo Cent
re. Bilieto kaina - 10 dol. 

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu - teyzib@pathcom.com 

Kanados kankinių šventovėje (Martyrs' Shrine, Midland, 
ON) rugpjūčio 20, sekmadienį, vyko lietuvių pamaldos. 
Nuotraukoje - prie lietuviško kryžiaus pamaldose giedojęs, 
Kanadoje viešėjęs iš Ispanijos Vigo miesto "Apostol San
tiago" kolegijos choras, vad. Rimo Zdanavičiaus 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~,"'.•fj1-"'::'-"~-"\j, ... :.~::- i:;;,'i..,:':-~ 

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

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių 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 indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 



Gydytojas ir geradaris 
Cicero lietuviai pagerbė dr. Petrą Kisielių 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
Š.m. birželio 29 d., po va

karinių šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos šventovėje, konce
lebruotų kun. dr. Kęstučio 
Trimako ir kun. dr. Arvydo 
Žygo, gausiai susirinkę cice
riečiai ir apylinkių lietuviai 
bei dr. Petro sūnus dr. Petras 
Vytenis ir dukra dr. Jolita Na
rutienė su šeimomis, giminės 
ir artimieji pagerbė nuo pat 
atvykimo į JAV Cicere apsigy
venusį dr. Petrą Kisielių, kuris 
yra palyginamas su uola, kuria 
rėmėsi Cicero lietuvių veikla. 

Šį pagerbimą vedė Jonė 
Bobinienė. Ji pakvietė kun. 
dr. K. Trimaką sukalbėti invo
kaciją. Po to buvo pakeltos 
šampano taurės ir sugiedota 
Ilgiausių metų. Dalyvaujant ir 
nemažam būriui operos choro 
dainininkų, buvo sudainuota 
ir choro ištrauka iš Traviatos. 

Po vaišių kalbėjo Bronius 
Nainys, pasveikinęs visus Pet
rus, susirinkusius pagerbti dr. 
Petro Kisieliaus. 

B. N ainys vaizdžiai ir iš
samiai nušvietė dr. Petro nu
eitą gyvenimo kelią, apie kurį 
būtų galima parašyti ne vieną, 
bet 4 knygas, atspindinčias jo 
gyvenimo pagrindinius 4 
tarpsnius - kaip giliai tikinčio 
kataliko, sąmoningo lietuvio 
patrioto, dirbančio ir kovo
jančio visuomenininko ir pasi
aukojusio gydytojo. Dr. Petras 
teikė pagalbą visiems ir ne 
vien tik mediciniškai, bet, jei 
reikėdavo, dar pridėdavo ir 
pinigų vaistams nusipirkti, 
dažnai neimdamas atlyginimo 
už patarnavimą. B. Nainys sa
vo nuoširdžią kalbą baigė pa-

~MERIKOS LF ŽINIOS 

Amerikos lietuvių fondui 
dėkoja JAV LB Los Angeles, 
CA, apylinkės pirmininkas Da
rius Udrys už Fondo skirtą pa
ramą dr. Zigmo Kalesinsko va
dovaujamos Liaudies amatų 
mokyklos parodai Los Angeles, 
CA. Kviečiame jungtis į ALF 
gretas. Mūsų adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 
60439, USA. Tel. 630 257-1616. 

Inf. 

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

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 

Poetas Jeronimas Šalčiūnas su žmona Irena, atvykęs iš Marijam
polės, Cicere aplankė kitą lietuvi marijampolieti, visu!>menės 
veikėją dr. Petrą Kisielių (dešinėje) Ntr. E. Sulaičio 

rafrazuodamas dr. J. Basana
vičiaus žodžius, (Pasakyk tau
tai, kokiu keliu ji turi eiti) ir 
sakydamas: "Petrai, Tu pasa
kei tautai, kuriuo keliu ji turi 
eiti visais atžvilgiais" ir palin
kėjo dr. Petrui bei visai šeimai 
ilgiausių, gražiausi-g metų. O 
svečiai sudainavo Zemėj Lie
tuvos ąžuolai žaliuos. 

Po to savo sveikinimus bei 
linkėjimus pareiškė dar visa 
eilė kalbėtojų: kun. dr. K. Tri
makas, Mėta Gabalienė, Vil
ma Meilutytė, Mindaugas 
Baukus, Saulius Kuprys, Ma
rius Prapuolenis, kun. dr. A. 
Žygas ir kt. 

Savo žodyje dr. P. Kisie
lius išreiškė dėkingumą vi-

siems sveikintojams, ypač B. 
N ainiui, draugui iš Lietuvos, 
draugui visam gyvenimui. Dė
kojo už parodytą didelį nuo
širdumą; sakė, kad visą gyve
nimą jautė esąs Dievo glo
boje, kuris jam suteikė nepa
prastą žmoną - Stefą, kuri be 
galo rūpinosi šeima, vaikais. 
"Cicero (mieste) kiekvienas 
man yra draugas", sakė dr. 
P. Kisielius, "ir kiekvienas pa
cientas yra lyg artimas gimi
naitis". 

Dr. P. Kisielius dėkojo vi
siems atvykusiems pasveikinti 
jo vardinių proga. Svečiai dar 
ilgokai nesiskirstė, asmeniškai 
sveikino dr. Petrą, dalinosi šio 
ypatingo vakaro įspūdžiais. 

Buvęs torontietis Vytautas Pačkauskas prie Kryžių kalno 
Lietuvoje Ntr. J. Gudo 

• 
PEDOS SPEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAl SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VlETrNĖ NEJAUTRA fR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRlEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIK IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRJIMAME VISUS 

PLAN1NIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

Pranas Remeikis antrą 
kartą išrenkamas Culpepper 
(10,000 gyventojų) vietovės 
meru. Jis didele balsų dau
guma nugalėjo savo konku
rentą. Pastarasis išsireiškė: 
"Iš kur toks smarkuolis atsi
rado". P. Remeikis tarnavo 
JAV kariuomenėje, "Green 
Barret" specialiųjų pajėgų 
dalinyje. Po 25-rių metų tar
nybos išėjo į pensiją ir pasi
rinko naują sritį - politiką. 
Pirmus rinkimus laimėjo, 
nugalėjęs buvusį šios vieto
vės merą. Pirmą kartą, kai 
buvo prisaikdintas mero pa
reigoms, iškilmėje dalyvavo 
ir Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone V. Ušackas. Cul
pepper vietovės gyventojai 
patenkinti savo meru. Per 
spaudą nuskambėjo lietuvio 
vardas. P. Remeikis visada 
didžiuojasi esantis lietuvis. 
Kartą pavadintas Frank Re
meikiu, pataisė: "Mano var
das - Pranas Remeikis". Jis 
tris kartus lankėsi nepriklau
somoje Lietuvoje: du kartus 
su tėvu ir vieną kartą su žmo
na, kuriai labai patiko Lietu
va, ypač jos pajūris ir Nerin
ga. Ji yra chemijos inžinierė, 
dirbusi Anglijoje ir Vokieti
joje, o dabar važinėja po visą 
Ameriką. 

Airija 
Lietuvos ambasadoje 

Dubline trečiuosius mokslo 
metus pradėjo Airijos lietu
vių bendruomenės mokykla 
"Keturi vėjai". Ją lanko 50 
mokinių ir joje mokoma lie
tuvių kalbos, istorijos, muzi
kos, o nuo šių metų ir infor
matikos. Lietuvos ambasa
dorė l. Bričkovskienė Dubli
ne yra ypač dėkinga mokyk
los mokytojams užjų pastan
gas ir darbą. Airijoje dar vei
kia Galvėjaus lituanistinė 
mokykla, Korko savaitgalio 
mokykla "Banga" ir Dundal
ko sekmadieninė lietuvių 
mokykla. 

Britanija 
Du Lietuvos piliečiai -

V. Skerkanas ir R. Budrys 
Banzl mieste žiauriai sumu
šė ir apiplėšė 74 metų moterį 
D. Hodgson. Nukentėjusi 
sveiksta ligoninėje, padaryta 
30 veido susiuvimų. Nusikal
tėliai apkaltinti žmogaus su
žalojimu ir apiplėšimu. Ne
daug truko, kad būtų apkal
tinti žmogžudyste. Abu nusi
kaltėliai palikti kalėjime iki 
teismo sprendimo, įvyksian
čio spalio 30 d. Sužeista mo
teris dar buvo nustumta laip
tais. Bet jai pavyko nueiti iki 
kaimynų ir paprašyti pagalbos. 

Anglijos policininkas 
mokosi lietuviškai. N orfolko 
policijos viršininkas G. Pet
tengell pramoko lietuvių 
kalbos, kad galėtų bendrauti 
su tūkstančiais lietuvių, su 
kuriais jam tenka susidurti. 
Jis, norėdamas susikalbėti su 
užplūdusiais imigrantais iš 
Lietuvos, nusprendė moky-

tis lietuvių kalbos. Jis varto
ja vadovėlį ir kompaktinius 
diskus. Lietuviai esą labai 
nustebinti, kai jis į juos pra
byla jų gimtąja kalba. Viena 
jo gerai išmokta frazė: "Ap
gailestauju, jūs suimamas". 

Lenkija 
A.a. Antanas Surančius, 

86 metų amžiaus, pokario 
rezistencijos dalyvis, aktyvus 
Lenkijos lietuvių veikėjas, 
laikraščių bendradarbis, 
knygų autorius, mirė š.m. 
birželio 27 d. Slupske, Len
kijoj e. Velionis gimė 1919 
m. gruodžio 27 d. JAV-se. 
Vaikystę praleido Švendub
rės kaime prie Druskininkų 
su dviem broliais ir seseri
mi. Baigęs Vytauto Didžiojo 
gimnaziją Vilniuje, 1941 m. 
įstojo į Vilniaus universitetą 
studijuoti teisės ir ekonomi
kos. Kitais metais grįžo į gy
venamą vietovę ir pradėjo 
organizuoti lietuvių mokyk
las. 1944 m. A. Suraučius įsi
jungė į partizaninį judėjimą 
- tapo Pietų Lietuvos 1-mo
sios "Šarūno" rinktinės ka
riu. Velionis veikė pogrindy
je prieš abu karo okupantus. 
1945 metų rudenį jis pradė
jo partizanauti Marcinkonių 
krašte. Kovoje su sovietų da
liniais buvo sunkiai sužeistas 
ir pateko į priešų nagus. Mir
ties bausmė buvo pakeista 
25-rius metus lagerio baus
me Komijos šiaurėje Abaze 
ir Intoje. Su motina, turėju
sia repatriacijos teis~, 1959 
m. pateko į Lenkiją. Cia mo
kytojavo vidurinėje mokyk
loje, neakivaizdiniu būdu 
baigė Gdansko universitetą. 
Stipriai įsijungė į lietuvišką 
veiklą, užsiėmė lietuvių pa
minklų, lietuviams atminti
nų vietų apsauga. Rašė laik
raščiams: Tėviškės žiburiai 
(Kanada), Voruta, Tremtis, 
Dienovidis ir kt. Išleido atsi
minimų knygas - Žalioj ri
kiuotėj, Per karo okupacijas. 

Afganistanas 
Kai Lietuva perėmė Af

ganistano Goro provincijos 
atsteigimo misiją, didžiąją 
dalį išlaidų padengė JAV. 
Stambi karinių išlaidų dalis 
yra sumokama bendrovės 
"Kellog Brown and Root", 
kuri rūpinasi statybomis, 
transportu, maisto ir benzi
no aprūpinimu. Ši bendrovė 
palaiko ir Lietuvos vadovau
jamą stovyklą Goro provin
cijos sostinėje Cagcarane . 
Iki šiol mažesnę dalį išlaidų 
padengdavo Lietuvos biu
džetas. Tačiau nuo kitų metų 
pradžios JAV parama žymiai 
sumažės ir didžiąją dalį iš
laidų turės padengti pati 
Lietuva. Lietuvai išlaidos 
nuo 60 min. litų pakils iki 90 
min. litų. Pasak Lietuvos ap
saugos ministerio J. Oleko, 
Lietuva yra vienas iš JAV są
jungininkų, tad jai ir teksią 
didinti savo finansinį įnašą 
Afganistano bei Irako kari
niuose veiksmuose. J.A. 
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-K E L I o N E s 
FELIKSAS JUCEVIČIUS 

Egiptas prasiveržė istori
jos švieson kaip unikumas 
nuostabiu greitumu. Kai ku
riais laikotarpiais žmonija lyg 
išbunda ir pakyla į padanges 
beveik be jokio pasiruošimo, 
ir tai lyg prieštarauja norma
lios evoliucijos dėsniams. Aiš
ku, su panašiu reiškiniu susi
duriame, kai stebime sumerų 
ir babiloniečių ci~ilizacijas 
Mesopotamijoje, Saugo di
nastijos iškilimą Kinijoje ar 
Judo slėnio civilizacijos su
klestėjimą. Vis dėlto egiptie
tiškoji civilizacija savo viena
lytiškumu, tradicine disciplina 
bei kūrybine energija per tris 
tūkstantmečius skelbia, kad 
čia turime reikalą su savita, 
talentinga ir ypatinga tauta. 
Tuipogi reikia prisiminti, kad 
Egiptas yra pirmoji tautinė 
valstybė istorijoje. 

Aplankius šį krašą turi atkurti tobulą anapus pa
saulį, kuriame atsispindi 
Egipto geras gyvenimas ir lai
mingi momentai, neeaisant 
jame esamų trūkumų. Stai ko-

Paslaptingojo Egipto menas 

Kiekvieną tautą veikia tas 
kraštas, į kurį yra ji pašaukta 
gyventi, ir egiptiečiai kaip 
ypatinga tauta tikrai gyveno 
ypatingame krašte, ir tokiu jį 
padarė Nilas. Herodotas tik
rai neklydo kai sakė, kad 
Egiptas yra Nilo dovana. Nilo 
slėnyje kritulių kiekis buvo 
visai nereikšmingas, todėl be 
Nilo žemdirbystė buvo negali
ma Egipte. Iš tikrųjų, Nilas ir 
jo išsiliejimas buvo dominuo
jantis veiksnys Egipto valsty
bės susiformavimui ir jo orga
nizacijai. Egiptiečiai buvo taip 
pat apdovanoti saulės karštais 
spinduliais, įkaitusiu ir sausu 
oru, žydru dangumi ir užbu
riančiu gamtovaizdžiu. Kad 
visa tai veikė egiptiečių gyve
nimą, nėra abejonės, bet juos 
nemažiau veikė faraono insti
tucija, menas, raštas, religija, 
ir šie visi veiksniai sudarė 
egiptietiškosios civilizacijos 
šerdį bei pagrindą. 

Nuo pat pradžių faraoną 
gaubė dieviškumo aureolė, jis 
buvo laikomas Horo, Sakalo 
dievo, žemiškuoju įsikūniji
mu. lneferu, ketvirtosios di
nastijos pradininkas, ėjo dar 
toliau: jis pasiskelbė pats esąs 
saulės dievas Ra, o jo sūnus 

Khufu (Keopas), eidamas sa
vo tėvo pėdomis, prisiskyrė 
sau saulės dievo sūnaus titulą. 
Todėl kai kalbame apie Seno
jo Egipto valstybę, reikia tu
rėti prieš akis sudievintą fa
raoną, kuris ne tik simboliza
vo, bet ir praktiškai įkūnijo 
valstybę. Nuostabios gamtos, 
sudievinto faraono ir valsty
bės mistinė vienovė žymėjo 
Senąjį Egiptą, ir tai atsispin
dėjo Egipto architektūroje bei 
mene. 

Gilinantis į Egipto gyveni
mo sudėtingą tikrovę, reikia 
būtinai susimąstyti prie jo pi
ramidžių, ir tai galiojo kaip 
conditio sine qua non visam 
laikui ir visiems, kurie juo do
mėj os. Bet šis gilinimasis ne
turi iškraipyti tiesos. Pirami
dės atrodo lyg iškilusios tuštu
moje, be pirmtakų ar pasekė
jų, jos dunkso nesibaigiančių 
amžių glūdumoje, kaip pa
slaptingi, beveik gąsdinantys 
kolosai, lyg neturintys jokio 
ryšio su racionaliu galvojimu. 
Siandien archeologai ir egip
tologai prileidžia, kad pirami
dės buvo kapai, panašiai kaip 
mauzoliejai. Tačiau patys 
egiptiečiai nepaliko jokio ra
šyto žodžio, kuris aiškiai kal
bėtų apie piramidžių ryšį su 
laidojimo papročiais. 

Faraonas Ožeseris Ill, di
nastijos steigėjas, pagarsėjo 
istorijoje, pastatydamas Saha
roje pakopų piramidę. Jis su
rado genialų architektą Im
hotepą, kuriam atėjo į galvą 
mintis pastatyti piramidę už
dedant vieną mastabą ant ki
to. Iš tikrųjų, ši piramidė susi
deda iš šešių mastabų, ir kaip 
tik todėl ji gauna šešių pakopų 
pavidalą, kuris yra pats se
niausias akmeninis pastatas 
pasaulyje. 

IV dinastija yra pirami
džių statymo laikai. Pirmiau
sia sustokime prie jau minėto 
Ineferu. Jo vardas reiškia 

Garsiosios senovės Egipto piramidės 

dėl šis menas atmeta iš princi
po visus negalavimo, senatvės 
ir ligos vaizdus ir idealizuoja 
žmogiškas figūras: vyrai vaiz
duojami jaunatviškame stip
rume, o moterys jaunatviška
me lieknume ir grožyje. Tas 
idealizuotas pasaulis primena 
magiška galia pasižymintį 
anapusinį būsimąjį pasaulį. 
Egiptietis neįsivaizdavo nū
dienio pasaulio kaip "ašarų 
slėnio", taip jam ir anapusinis 

_- pasaulis negalėjo būti kančios 
ir liūdesio pasaulis. 

Kartais vakariečiai stebi
Kun. dr. Feliksas Jucevičius, šio straipsnio autorius prie si, kad egiptiečiai ignoravo 
Egipto piramidžių perspektyvos du principus: 

„ ,· 

"Grožio nešėjas", bet oficialiai 
buvo žinomas kaip "Tuisingu
movmagistras" ir "Aukštutinio 
ir Zemutinio Egipto valdo
vas". Dauguma faraonų pasi
tenkino viena piramide, o jis 
pasistatė penĮdas, kurių trys 
yra Dahšure. Cia ypač patrau
kia dėmesį raudonoji pirami
dė ir lenktoji piramidė. Tučiau 
Gizoje yra trys garsiausios pi
ramidės, - tai Khufu (Keo
po ), kuris yra lneferu sūnus, 
Khufa (Khefreno) ir Menkau
re (Mykereno ). Pati didžiau
sia yra Khufo piramidė, kuri 
buvo laikoma vienu iš sep
tynių antikinio pasaulio ste
buklų. Jos kiekvieno šono il
gis yra 230.35 metrų, o jos 
aukštis - 146.60 metrų. Jos 
masė apima 2,521,000 kubi
nius metrus, o jos plotis apima 
54,000 kvadratinius metrus. 
Napoleonas apskaičiavo, kad 
su šių trijų piramidžių akme
nimis būtų galima apsupti visą 
Prancūziją trijų metrų aukščio 
ir 30 centimetrų pločio siena. 

Arti Khefreno piramidės 
guli didysis sfinksas, iš pradžių 
buvo čia gal tik į liūtą panaši 
uola, kurią piramidės statyto
jai išryškino labiau į liūto pavi
dalą ir pridėjo faraono galvą, 
kuri yra Khefreno portretas. 
Tučiau sfinksas kaip gyvūnas, 
su liūto kūnu ir žmogaus galva 
nebuvo žinomas anksčiau, tik
rai ne iki Khefreno pirmtako 
laikų. Kad tie du skirtingi pa
vidalai susilieja meistriškai 
čia, tai neginčytina, bet pati 
idėja, kuri skatino šį kūrinį, 
yra visai neaiški. Aišku, egip
tiečiams nebuvo svetima žmo
gaus ir gyvūnų vienybė, meta
morfozė yra gyva kaip jų mi
tologijoje, taip ir jų mene. 

11 
Egiptietiškasis menas yra 

kitas stebuklas, ir jis yra pats 
reikšmingiausias palikimas. 
Egipto menas yra vienarūšis, 
ir gal tai turi ryšio su Nilo slė
nio topografija, kuri taip pat 
pasižymi gamtovaizdžio vie
nodumu. Slėnio centre teka 
Nilas, kurio kaip vakariniame 
krante, taip ir rytiniame kran
te išsitęsia derlingi laukai. Po 
jų prasideda dykuma, atskirta 
kalnų grandinėmis. Ir taip 
Egipto gamtovaizdžių vieno
dumas remiasi simetrija: rytų 
krantą atitinka vakarų kran
tas, vakarų kalnų grandinę ba-

lansuoja rytų kalnų grandinė. 
Ar ne dėlto egiptiečiams yra 
būdingas pusiausvyros, simet
rijos ir geometrijos pajauti
mas? Kiekvienu atveju jų me
no kūriniai pasižymi nuosta
biu proporcingumu ir jų dalių 
harmonija. 

Nepaslaptis, kad egiptie
tiškieji hieroglifai glaudžiai 
siejasi su jų menu. Egiptiečiai 
tikėjo rašyto žodžio magiškąja 
galia ir meno kūrinio magiš
kąja galia, vienas ir kitas turi 
savitą ir laiko nesąlyguojamą 
gyvenimą. 

Ką egiptiečiai galvojo 
apie meną ir menininkus? 
Vienas jų išminčių sakė: "Me
nas yra beribis, ir joks meni
ninkas nėra tobulas". Tučiau 
tai reikia patikslinti: egiptie
tiškasis menas yra turtingas 
šedevrais; ar tai nereiškia, kad 
jie turėjo visą eilę labai gerų 
menininkų? Be to, joks meni
ninkas neturėjo teisės vaiz
duoti net mažiausio dalyko, 
kuris prieštarautų tradicijai. 
Kaip pilietis buvo paaukotas 
valstybei, taip menininkas -
tradicijai. Jis turėjo respek
tuoti hierarchinį principą: pa
veiksle figūros turėjo būti pa
rodomos pagal socialinę kil
mę ir visuomenėje užimamą 
vietą. Kiekvienas piešinys ar 
piešinio kompozicija turėjo 
išryškinti pagrindines figūras: 
kuo stambesnė figūra, tuo 
svarbesnė; aukštojo laipsnio 
valdininkai turėjo vyrauti že
mesniojo laipsnio valdinin
kams, faraonas visa galva pra
šokti visus savo pavaldinius. 
Be to, dievai ir faraonai turėjo 
būti apgaubti antžmogiškų 
būtybių aureole, vaizduojami 
visame didingume. Meninin
kai tai perteikė figūrų fronta
liškumu ir statiškumu. Dievų 
ir faraonų galva buvo statme
na pečiams, jų žvilgsnis krypo 
tiesiai pirmyn. Atrodo, kad 
biustų ir statulų veidai buvo 
daugiau ar mažiau tikslūs 
portretai. 

Kitas egiptietiškojo meno 
bruožas yra idealizavimas. Jis 
yra specifinių taisyklių pada
ras, nes tarnauja specifiniam 
tikslui: ne tik atvaizduoti ar 
užfiksuoti vaizdą - jis turi su
teikti tam vaizdui gyvumą, 
traktuoti paveikslą kaip gyvą 
organizmą. Šventyklų ir kapų 
statulos, reljefai ir paveikslai 

daiktų sutrumpinimą bei vie
no vieningo požiūrio pritai
kymą visam paveikslui. Taip 
atsitiko todėl, kad jie norėjo 
sukurti tikrovišką vaizdą; 
jiems buvo nepakeliui tariama 
optinė iliuzija. Egiptietiškame 
piešinyje figūros funkcionavo 
kaip diagramos, kurių tikslas 
buvo perteikti informaciją ne 
apie iliuzinę, o realią situaciją. 
Figūros ir objektai vaizduoja
mi taip, kad jų dalis proporci
jos liktų teisingos, o ne taria
mos. Paveikslo paviršių trak
tavo kaip neutralų elementą, 
o ne kaip iliuzinę erdvę. Egip
tietiškas piešinys giminiuojasi 
su mozaika, kuri taip pat ig
noruoja erdvę, kaip ignoruoja 
tai ir vitražas. Reikia nepa
miršti, kad Bartenonas neži
nojo erdvės ir jokios kitos gel
mės, kaip tik perspektyvos. 
Tik daug vėliau perspektyva 
įsigalėjo graikų tapyboje ir 
laikui bėgant vakariečiai per
ėmė tai kaip normą. 

Egiptiečiams yra visai ne
žinomas ['art pour ['art princi
pas, visi jų kūriniai atlieka tam 
tikrą funkciją, kaip kasdieni
niai reikmenys ar kaip religi
niai ir laidotuvių objektai. Jie 
nematė jokio prieštaravimo 
tarp objekto meninės išraiš
kos ir jo konkrečios funkcijos. 
Ir jie neklydo, nes bet kuris 
objektas, tiksliai susietas su 
funkcija, yra jam meno kūri
nys. Nors jie suprato meną 
skirtingai nuo vakariečių, bet 
kaip vakariečiams, taip ir 
jiems meno objekto nuosavy
bė reiškė prestižą. 

III 
Kai susiduriame su egip

tietiškuoju menu, reikia žino
ti, kad žmonijos istorijos tik 
penki tūkstantmečiai yra 
mums tikrai žinomi, o egiptie
tiškas menas užima tos istori
jos beveik du trečdalius. Nuo 
memfinės epochos spindu
liuojančios pradžios iki pasku
tinės XXX dinastijos egiptie
tiškasis menas pasižymėjo 
santūraus ir energingo realiz
mo ypatybėmis, net nuosmu
kio laikais jis išsaugojo sti
liaus įgimtą originalumą. 
Skirtingais laikotarpiais meno 
kaitos atspindėjo kaitas visuo
menėj e ir jas nušvietė, bet 
egiptiečiai ieškojo inspiracijos 
labiau tradiciniame mene, ne
gu visuomenės besikeičiančia
me galvojime. (Bus daugiau) 



Iš Ispanijos Vigo miesto "Apostol Santiago" kolegijos atvykusi choro dalis su vadovu Rimu 
Zdanavičiumi svečiavosi pas lietuvius Vasagoje 

Gabios kompozitorės 
Lietuvos jaunesni muzikos kūrėjai ir atlikėjai skina laurus tarptautiniame muzikos.pasau

lyje su kūryba, atspindinčia dabartį ir šiuolaik~n~o ~en!~?s iš~ū-~iu~. Jų kūryba athe~~ma 
įvairiuose festivaliuose bei koncertuose pasauhmo pnpaz1mmo Įg11us10se scenose. Tures1~e 
progą išgirsti šiuolaikinių lietuvaičių kompozitorių muziką - CBC (Canadian Broadcastmg 
Cor12oration) Glenn Gould Studio auditorijoje. . . v· • • • 

Sį muzikos vakarą (rugsėjo 27 d., 8 val.) rengia kanad1ecia1, remiami mecenatų: The 
Canada Council For The Arts, CBC Radio Two ir Lithuanian Music and Publishing Centre, 
ERGO Lithuania-Canada Exchange rėmuose. Atlikėjai kamerinis orkestras - ERGO 
Ensemble - diriguojamas Alex Pauk. Bus atliekami trijų lietuvaičių kompozitorių kūriniai 
drauge su viena kanadiete. 

VERONIKA KRAUSAITĖ, Australijoje 
1963 m. gimusi, atvyko į Kanadą būdama ket
verių metų amžiaus. Studijavo 
ir mokslo laipsnius įgijo Uni
versity of Calgary, University 
of Toronto, McGill University • ri• .11P"'l~ini . 'd 
Montrealyje ir University of 
Southern California. Jos kūri
niai iki šiol jau atlikti Kana
doje, JAV-bėse, Australijoje, 
Vokietijoje, Olandijoje ir Ru
munijoje. Veronikos kūryba atliekama įvai
riuose kontekstuose: ir junginyje su tapyba, ir 
fotomenu, ir pritaikyta cirkų akrobatikai, skir
ta vaikams vystant jų muzikos horizontus. 
Ypatingai daug dėmesio jos muzika susilaukė 
Kalifornijoje, kur ji šiuo metu profesoriauja 
muzikos srityje. 

Pati jauniausia kompozitorė šioje grupėje 
- ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ (g. 1973, 

Sankt Petersburge, Rusijo
je). Baigė J. Naujalio muzi
kos gimnaziją Kaune (1979-
1991 ). 1991 -1997 studijavo 
Lietuvos muzikos akademi
joje Vilniuje. Po to tęsė stu
dijas Vokietijoje, Vengrijoje, 
Austrijoje, Lenkijoje ir Olan
dijoj e. Be to, lankė kursus 

Šveicarijoje, D. Britanijoje, Prancūzijoje ir 
Norvegijoje. Jos muzika iki šiol atlikta ir pri
pažinta Lietuvoje (GAIDA, Jauna muzika), 
Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir kt. 

Saulėtas ruduo lygumose 
Tarytum uždegtos didžiulės vaško žvakės, 
šventoriuj spindi saulės nuplieksti klevai; 
ir tarpe jų maža bažnyčia klūpo, kaip mergaitė 
baltais rūbeliais, - ir visai visai lengvai, 
kaip mintys jos - melsvi ir skaidrūs dūmai 

sklaistosi ir plakas. 
Visuose lygumų kraštuos liepsnoja smilkstantys 

laužai-
ir dainos skamba ilgesingos ir bekraštės - -
Atrodo, kad dainuoja lygumose vieniši, liekni 

belŽai-
linguojančiom šakom apsvaigusios jų dainos 

teka-
Ir rygumos atrodo aiškios, plačios ir taip gyvos,
bet širdyje paslėpusios jau savo keistą mirtį. 

HENRIKAS NAGYS 

ONUTĖ NARBUTAITĖ (g. 1956) yra vie
na iškiliausių ir žinomiausių 
Lietuvos kompozitorių. Yra 
laimėjusi daugybę prizų ir 
žymenų įvairiuose kompozi
torių konkursuose Lietuvoje. 
Be to, jos muzika atlikta pa
kartotinai įvairiuose muzikos 
festivaliuose: Stockholme 
(1991, 1992), Helsinki (1992), 
Schleswig-Holstein Musik Festival (1992), 
Miunchene (1993), Varšuvoje (1994, 1997), 
Heidelberge (1994), Amsterdame (1995), Ko
penhagoje (1996), Kiolne (1998), Frankfurte 
(2000, 2004), Berlyne (2003), Seattle (2004); 
taip pat Kanadoje ir Japonijoje. Nuo 1979 iki 
1982 dėstė Klaipėdos muzikos konservatorijo
je, o nuo 1982 metų gyvena Vilniuje ir skiria 
daugiausia laiko savo kūrybai. 

Ketvirtoji, kurios kūryba bus atliekama -
tai kanadietė ALLISON CAMERON (g. 1963). 
Studijavo kompoziciją ir 
įvairiuose Europos kraš
tuose, ir įvairiuose Kana
dos miestuose. Jos kūri
niai atlikti daugelyje Eu
ropos valstybių bei Kana
dos provincijose. Su entu
ziazmu ji reiškiasi eks
perimentinėje muzikoje 
su kolegomis, su kuriais ji 
priklauso įvairioms grupėms bei orkestrams. 

I.R. 

MINIATIUROS 

Nuodėmė ar .„? 
Sekmadienis. Vėjas judina medžio šaką. 

Darbų pats įkarštis. Kodėl vėjas nesilaiko tre
čiojo Dievo įsakymo - Švęsk sekmadienį? Kas 
žino, kurie Dievo kūriniai jam pačiam labiausiai 
patinka? 

Laiko tarnai 
Kiek daug žemėje gražių, kilnių dalykų ... 

Kodėl akys nepastebi šilto ir jaukaus saulės spin
dulio, gero žmogaus poelgio? Mes taip dažnai 
kapanojamės po purvą, dumblą, nuosėdas, 
dulkes ... 

Tarsi bjaurius šunyčius už pasaitėlių tampo 
išmintingasis palydovas Laikas. Kokie mes kar
tais akli, nors ir regėjimu nesiskundžiame ... 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Violeta Urmana (Urma

navičiūtė), po pasaulio mu
zikines scenas skrajojanti 
lietuvaitė operos primado
na, praeitą vasarą daug kon
certavo. Vasaros metu pa
prastai visi operos teatrai 
atostogauja, tačiau būna ne
mažai įvairių muzikinių fes
tivalių bei progų soliniams 
rečitaliams. Birželį debiu
tavusi Italijos Torino teatre 
Elizabetės vaidmeny G. Ver
džio operoje Don Carlo, lie
pos pradžioje Vokietijos 
Muenchene dainavusi Leo
noros partiją G. Verdžio 
operoje Likimo galia, liepos 
29 dieną tame pačiame 
Muencheno teatre vykstan
čiame vasaros festivalyje R. 
Wagnerio operoje Parsifal, 
atliko Kundri vaidmenį, ku
ris kadaise ją išgarsino Euro
pos Vakaruose. Spektaklį di
rigavo maestro Adam Fis
cher, kartu su V. Urmana 
dainavo kviestiniai lenkų, 
latvių, vokiečių, suomių, bul
garų, amerikiečių ir britų 
operos solistai, Bavarijos 
operos choras ir orkestras. 

Tarptautiniame Santan
dero festivalyje Ispanijoje 
rugpjūčio 4 dieną V. Urmana 
surengė rečitalį, kuriame su 
Arturo Toscanini fondo or
kestru atliko arijas iš R. 
Wagner, G. Verdi, G. Pucci
ni, A. Ponchielli operų. Rug
sėjo 1 dieną Vokietijos 
Schwarzenberge Šubertia
dos festivalyje, kuris šiemet 
mini 30 metų jubiliejų, Vio
leta su savo nuolatiniu 
akompaniatoriumi pianistu 
J an Philip Schulze atliko 
rinktinę Clara Schumann, 
Gustav Mahler ir Hector 
Berlioz dainų programą. 
Rugsėjo pabaigą ir spalį V. 
Urmana praleis Niujorke, 
kur Metropolitan operos 
teatre atliks pagrindinį vaid
menį A. Ponchielli operoje 
La Gioconda (rugsėjo 26,30, 
spalio 4,7,11,14 ir 21); spalio 
30 d. Berlyno "Deutsche 
Oper" teatre atliks H. Ber
lioz kantatą Kleopatros mir
tis sopranui ir orkestrui. 
Lapkritį dalyvaus Berlyno 
operų vakare ir surengs dai
nų vakarą Frankfurte, o me
tus užbaigs Milano "Teatro 
alla Scala" G. Verdi Aidoje 
atlikdama pagrindinį Aidos 
vaidmenį. Kitų metų kovą/ 
balandį vėl pasirodys Niu
jorko Metropolitan operos 
teatre Umberto Giordano 
operoje Andrea Chenier (ko
vo 22,26,29, balandžio 2,7, 
11,18). 

Trakų istorijos muziejus 
šią vasarą pasirašė bendra
darbiavimo sutartį su Italijos 
Bario miesto vadinamąja 
"Švabų" pilimi. Sutartyje nu
matyta rengti konferencijas 

ir parodas, leisti mokslinius 
straipsnius, keistis medžiaga 
apie abi vietoves jungiančią 
asmenybę Bario kunigaikš
tytę, Lenkijos karaliaus ir 
DLK Žygimanto Senojo 
žmoną Boną Sforcą. Mano
ma, kad Bario pilį XII š. pra
džioje pastatė Rodžeris Nor
mandietis, tačiau jos vardas 
siejamas su pilį rekonstravu
siu jo vaikaičiu Fryd.richu II 
Hohenstaufenu (Svabu), 
valdžiusiu Barį 1220-1250 
metais. Valdant Izabelei iš 
Aragono ir jos dukrai Bonai 
Sforcai, XVI š., pilis buvo 
vėl rekonstruota, pastatyta 
gynybinė siena. XIX š. pilis 
buvo paversta kalėjimu, vė
liau kariuomenės sandėliais, 
dabar dalis patalpų priklau
so Bario ir Fodžijos provin
cijų Architektūros ir krašto
vaizdžio priežiūros tarnybai, 
likusiose - rengiamos laiki
nos parodos. Baris yra Apu
lijos srities centras Italijos 
pietryčiuose, prie Adrijos jū
ros, su 300,000 gyventojų. 
Pirmąkart istoriniuose šal
tiniuose paminėtas 89 me
tais prieš Kristų. 

Trakų istorijos muziejus 
jau ilgoką laiką sėkmingai 
bendradarbiauja su Lenkijos 
Olštyno Varmijos ir mozūrų 
bei Brodnicos muziejais, 
Malborko (kadaise Marien
burgo) pilies muziejumi ir 
su Estijos Rakverės muzie
jumi. Pagal partnerystės su
tartis Trakų istorijos muzie
jus keitėsi parodomis su mi
nėtais Lenkijos muziejais, o 
paroda apie Trakus buvo 
eksponuojama Rakverėje. 
Muziejaus darbuotojai daly
vavo numizmatikos konfe
rencijoje Olštyne. Trakų is
torijos muziejaus organizuo
jamose Viduramžių šventėse 
dažnai dalyvauja Olštyno 
pilies riterių brolija. 

Pasaulinėje moksleivių 
informatikos olimpiadoje, 
kuri šiemet vyko Meksikoje, 
Lietuvos mokiniai laimėjo 
du sidabro ir vieną bronzos 
medalius. Sidabro medalius 
iškovojo Vilniaus licėjaus 
dešimtokas Vytautas Grus
lys ir Kauno technologijos 
universiteto gimnazijos auk
lėtinis Vytis Banaitis. Dau
milas Ardickas iš Vilniaus li
cėjaus buvo apdovanotas 
bronzos medaliu. V. Banai
tis, D. Ardickas ir Vytautas 
Aučinas (iš Vilniaus licėjaus) 
dar laimėjo bronzos meda
lius lygiagrečiai vykusiose 
komandinėse robotų valdy
mo programavimo varžybo
se, kurias surengė pasau
linės informatikos olimpia
dos organizatoriai. Iš viso 
olimpiadoje dalyvavo 284 
moksleiviai iš 75 pasaulio 
valstybių. 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 

Menininkė ir poetė Karmazienė 
Apie įžymią kovotoją už lietuvių kalbą, katalikų tikėjimą 

Juliją Karmazienę, gyvenančią Astravo rajono Gervėčių parapijos 
Pelegrindos kaime 

BERNARDAS ŠAKNYS 

Julija Karmazienė jau netoli 90-mečio. 
Girių kaimo kapinėse prie jos rankomis su
kurto paminklo, sukurtovsavo velioniui vyrui, 
yra ir jos gimimo data. "Cia mano kapas, čia -
mano gyvenimo tąsa. Pomirtinio gyvenimo, 
kurio šviesa ir Dievo būtimi net neabejoju ... " 
teigia Julija. 

Kaip šaltinio vanduo srūva jos mintys, 
kaip varpeliai skamba tokie gražūs lietuviški 
žodžiai, šildantys kapų tylą. "Dievu tikėjau, 
dėl tikėjimo nebijojau jokių pavojų. Gyniau 
Gervėčių bažnytėlę, kaip krašto saulelę, kaip 
mūsų dvasių šviesulėlį ... " - pasakoja Julija, 
kai iš Girių kaimo kapinių einame link Pele
grindos kaimo, kur jos jauki sodyba. Stabtelim 
ties Ju}ijos Karmazienės sukurta koplytėle, 
skirta Svč. Marijai. 

Klausausi sakmės apie Julijos gyvenimą. 
Apie sunkią vaikystę, mokslo siekį, apie Len
kijos okupantų piktadarybes jų šventovei, kal
bai, apie sovietų laikus, išpuolius prieš tikėji
mą. Daug pastangų dėjo, kad Gervėčių parapi
jos Gėliūnų kaimo kunigas Bronius Laurina
vičius būtų paskirtas klebonu vietoje nemo
kančio lietuvių kalbos kunigo. Su moterimis 
važiavo į Astravą, po to į Minską. Neleido. 
Aštuonis kartus kreipėsi į Maskvą. Nepadėjo 
laiškai. Julytė su kitais parapijos komiteto na
riais surinko 2067 parašus ir atvyko į Lietuvą 
pas Adutiškyje dirbusį jų žemietį kunigą Bro
nių Laurinavičių. Pastarasis, pasklaidęs 63 
lapus gervėtiškių parašų, susisielojo, kaip juos 
pasiųsti, kad pasiektų Maskvą, Kremlių. 

Julija nuramino kleboną: "Pasisiūliau pati 
nuvežti laišką. Ir nuvežiau. Kai nesulaukėme 
žinių iš Maskvos, antrą kartą vykau ten, po to 
trečią sykį ... " 

Kiek nuotykių patirta Maskvoje, kiek nak
tų miegota geležinkelio stotyje! Maskva kuni
gą davė, bet lenką, nemokantį lietuvių kalbos. 
Tokia buvo politika. Kaip galėjo siųsti į gim
tuosius Gervėčius Bronių Laurinavičių, jei bu-

Dainininkė ir piešėja Julė Karmazienė, 
Astravo raj., Gervėčių apyl., Pelegrindos k. 
1971.X.31 Ntr. V. Miliaus 

vo rengiama jo žūtis. Komunistai klastingai 
nužudė kovotoją už tikėjimą Bronių Laurina
vičių. "Savaitę apverkiau mūsų branginamą 
klebonėlį, mūsų krašte gimusį ir išaugusį 
ąžuolėlį ... " - prisimena Julija. 

Daug skulptūrų, Julijos Karmazienės su
kurtų, puošia Gervėčių parapiją. Ir kitose Ast
ravo rajono šventovėse yra Julijos Karmazie
nės kūrinių. 

- Rašau daug eilėraščių. Staiga atplaukia 
į sielą, telieka tik užrašyti... - sako Julija, per
skaitydama vieną savo kūrinėlių Padėka 
Rūpintojėliui, kuriame netikėta erdvė, krašto 
slėpinių atodangos. Paklausykime: 

Padėka Rupintojėliui 
Rūpintojėlis mūsų brangus, 
Kaip jis rūpinasi mumis, 
Ki,ek jis davė mums 

ir daugiau duos. 

Davė didelius miškus, 
Davė plačius laukus, 
Davė vandenis, upes, 
Davė kaimus gražius: 

Ge1Vėčius, Mickūnus, 

Gėliūnus, Galčiūnus, Girias, 
Pelegrindą. Mūsų upės, upeliai 

jungia kaimus gražius, 
Kurie vienybėn ragina 

žmonelius visus. 
Upė Ašmena - Milcejus, 
Knistuškes, Petrikus, 
Kerplošiną, Girias, 

kaimelį. Ir Rimdžiūnų dalį. 
Už Rimdžiūnų kaimo ant upės 
Aluošos ten yra tiltas Mūsų 
dziedų, prodziedų "Bajoro 
ciltu" pavadintas. Tas bajoro 
ciltas daug ką mums mena -
Čia upė įteka į Aluošą ... 

To vaizdo grožis, upių 
susitikimas -

Mūsų senolių lietuvių 

prisiminimas. 

Nuo senų senovės, nuo Vytauto 
Didžiojo laikų 
Čia mūsų žemelė, čia mūsų 
gimtinė, čia nuskriaustoji 
Lietuva Tėvynė. 

Rimdžiūnus. Upė Aluoša - Ačiū, ačiū, Rūpintojėli, 
Mockas, Galčiūnus, Ge1Vėčius, Tau, brangus, Tau ačiū 
Gudzinykus. Mažoji sakom mes, žmonės, miškai, 
Pelegrindėlė - Pelegrindos laukai, vandenys, dangus. Rūpintojėlis - liaudies menas 

Įsivaizduojate, kaip skamba ši~ žodžiai Julijos Karmazienės pirkioje. Kokia kilni, tauri 
moters siela, koks šviesus LIETUVES Laukas. 

• Kaip ypatingas uždavinys dabartinėj 
00 gadynėj, manding, turėtų būti: įtraukti dides
~ nius žmonių būrius, platesnę visuomenę į akty
E--< vesnį darbą dėl tikėjimo ir Bažnyčios apgynimo 
z ir praplatinimo. 
,... • Ki,ek gero galėtų padaryti pasauliškiai ry
::?J rai ir moterys, kad juos tik pirmiau gerai tikė-

jimo išmokius, apšvietus, supažindinus su mūs 
Bažnyčios reikalais, kad juos uždegus švento 

uolumo ugnimi, o paskui kad gerai suorgani
zuotus būriais patraukus prie darbo dėl tikėjimo 
praplatinimo. 

• Iš visų pusių girdisi aimanavimai, kad 
mums trūksta tinkamų žmonių prie darbo. 
Darbo begalės, o žmonių maža arba ir visiškai 
nėra. Tai tiesa. Bet kas čia kaltas, ar ne mes 
patys! 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



Senelių namai, statomi Birštone, gražioje aplinkoje. Jie bus prabangiai įrengti 
Ntr. iš Kauno dienos 

v 

Zemaičiai turi kuo didžiuotis 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Čia skamba žemaitiška 
šneka, dainos, giesmės, šoka
mi tik šio įstabaus regiono šo
kiai. Kiekvienoje sueigoje 
gvildenamos įdomios temos, 
susietos ar besigilinančios į 
tragišką ir kartu didvyrišką 
Žemaitijos istoriją,yrisime
nant ne tik iškilius Zemaičių 
žmones, bet ir populiarinant 
prisiminimus apie jų darbus. 
Taip pat pristatomi žemaičiai 
menininkai, mokslininkai, ra
šytojai, užsienyje likimo vėjų 
ir audrų nublokšti tėvynainiai. 

Mirus Norbertui Vėliui -
mokslininkui, visuomenės vei
kėjui, J. Basanavičiaus premi
jos laureatui draugija Tautinio 
atgimimo ąžuolyne pasodino 
atminimo ąžuoliuką. O prisi
minimais pažymėti ne tik am
žinybėn iškeliavę S. Daukan
tas, S. Stanevičius, L. Ivinskis, 
Žemaitė, M. Mažvydas, St. 
Girėnas, rašytojai J. Pabrėža, 
P. Šivickis ir Eduardas Cinzas, 
grafikas Alfonsas Dargis, ha
bil. dr. Vacys Milius ir dauge
lis kitų. Vakarai susitikimai 
neįsivaizduojami be kompozi
toriaus Juozapo Gaižausko 
smuiko, jo žmonos Zofijos 
būgnelio ir nuolat savo virtuo
zišku grojimu žavinčių Albino 
Bernatavičiaus, Ipolito Petro
šiaus, be alpinisto Vlado Vit
kausko, kilusio iš Viduklės ir 
užnešusio Žemaitijos vėliavą į 
aukščiausią Pietų Amerikos 
viršukalnę, etnografo prof. L. 

Klimkos astronomiškai besigi
linančio į senuosius protėvių 
mums paliktus ženklus giriose 
ir sodybose, meno istorikės 
prof. Viktorijos Daujotytės, 
dr. Algirdo Končiaus, daili
ninkų Genovaitės Jacėnaitės, 
Aniceto Jonučio, Valerijono 
Jocio, Broniaus Grušo, vado
vės Vitalijos Brazaitienės ug
domo folkloro ansamblio 
"Tyklė" kolektyvo, subūrusio 
dainingus ir vaidinti bei šokti 
mėgstančius kraštiečius. 

"Rokoujamės tik žemai
tėšką, džiaugamės, kad viel 
galam kalbiet savo brangi 
gimta kalba, katron daugelis 
jau bova ir beužmėrtos" - pa
sakoja tarmiškai žemaičių 
raštininko P. Dirgėlos žmona 
Dalia. - ''Pagrindėnę tikslą yr 
bort ir vienyt Vėlnion gyve
nančius žemaičius, ugdyt že
mai tėška savimonė, kalba, 
puoseliet propogout žemaitiš
ka kultūra, tradicjas, gilintieis 
į Žemaitijos istuorijė ir įžy
mius žmones. Žemaitę benė 
lavboaiausię sišlaikė tradici
jes, kalba, eėr nuora būt sa
vėmi". Kaip sakė žemaitė V. 
Daujotytė "Žemaitę nier nu
stuojė galvuotė apie sava že
maitėškoma ėr tas tor kultu
rėnė prasmė sau ėr pasaulioiu 
būsam tou įduomesnė kou 
labiau išlaikysam savitoma, ta 
ėr privalom prisimintė". 

Iš pradžių leistą laikraš
tuką A mon sakaa? pakeitė 
turiniu ir išvaizda besilygiuo
jantis į geriausius pasaulio 
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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 

žurnalus Žemaičių žemė, kurį 
draugija leidžia kartu su Že
maičių akademija. 

"Vienos Kūčių vakaronės 
metu, prisimenant senovinius 
būrimus, suvaidinom būrimą, 
kuris pranašauja ateitį besi
veržiančioms ištekėti merge
lėms" - pasakoja biologijos 
mokslų daktarė. - "Tam reikia 
ant grindų suguldyti tiek mal
kų, kiek yra patalpoje netekė
jusių panelių. Kiekviena jų tu
ri pažymėti savąją malką. Po 
to reikia apie malkas pabars
tyti grūdų ir atnešti gaidį. Prie 
kurios malkos gaidys pirmiau
sia pradės lesti grūdus, ta ir 
ištekės. Taigi, atsinešėm mal
kų, pabarstėm grūdų, tik mū
sų gaidys buvo žaislinis, prisu
kamas (bet striksėjo gerai). 
Vis tik neišdrįsome piktnau
džiauti, kad ir labai toleran
tišku Mokytojų namų admi
nistracijos nusiteikimu ir atsi
gabenti gyvą gaidį. O gal ir 
pabūgome be reikalo?" 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

TĖVIŠKĖS ŠVIESA Švč. 
M. Marijos Rožinio slėpinių 
kelias. Parengė Kaišiadorių 
vyskupijos kurija, 2006, 64 psl. 
Įvadinis žodis vyskupo Juo
zapo Matulaičio. 

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% 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 r-----""""""'=-------. 
BLVD., atskiras, 10 kamb. 2 vir
tuvės, privatus įvažiavimas, tin
kamas dantisto, draudos ar pro
fesionalo raštinėms. Prašo 
$679,000. 

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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9-0 SPORTAS 
Visuotinis 

ve e suvaz1av1mas 
Metinis visuotinis 2006 

metų Šiaurės Amerikos lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ŠALFASS) suvažia
vimas įvyks 2006 m. lapkričio 
18, šeštadienį, Klyvlando Lie
tuvių Namuose, 877 East 
185th St., Cleveland, OH, 
USA. Tel. 215-531-2131. Su
važiavimo pradžia - 11 v.r. 
Suvažiavime spn~ndžiamuoju 
balsu dalyvauja SALFASS-je 
registruotų sporto klubų rink
tieji atstovai, sporto klubų pir
:g:iininkai ar jų įgaliotiniai, 
SALFASS-gos rinktieji bei 
skirtieji pareigūnai ir ŠAL
FASS-gos garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo 
mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizacijų, ypa
tingai jaunimo, bei spaudos 
atstovai ir visi sportu besido
mintys lietuviai. Išsamios in
formacijos R_ranešamos sporto 
klubams ir SALFASS-gos pa
reigūnams. 

Organizacijos ir asmenys, 
norintieji gauti smulkesnių 
informacijų ar pateikti pasiū
lymų, prašomi kreiptis į ŠAL
FASS-gos centro valdybos pir
mininką Kazimierą Deksnį, 
1257 Royal Dr., Burlington, 
ON L7P 2G2, Canada. Tel. ir 
faksas 905 322-6006; el.paš-

tas: kdeksnys@ cogeco. ca 
arba į gen. sekretorių Algirdą 
Bielskų, 34251 Ridge Rd., 
Apt. 408, Willoughby, OH 
44094-2969, USA. Tel. 440 
833-0545; faksas 216 481-
6064; el.paštas: Vyts@VPA 
acct.com 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Teniso žaidynės 
Klyvlando LSK "Žaibo" 

lauko teniso sekcija kviečia 
lietuvius teniso žaidėjus į VI
ąsias Klyvlando LSK "Žaibo" 
kviestines lauko teniso žaidy
nes, kurios įvyks 2006 m. spa
lio 8, sekmadienį, Highland 
Heights City Park, 777 Alpha 
Drive, Highland Heights, OH 
44143. Pradžia 10 v.r. Regist
racija ir apšilimas - nuo 9.30 
v.r. Pradmės mokestis: $10 
(JAV) asmeniui, nežiūrint ke
liose rungtyse žaidėjas daly
vauja. 

Esant blogam orui, bus 
žaidžiama uždarose patalpo
se. Dalyvių registracija - iki 
spalio 5 d. imtinai, šiuo adre
su: Virginija Motiejūnienė, 
žaidynių vadovė, 24671 Way
ne Court, Euclid, OH 44123. 
Namų tel. 216 289-0608. Ne
šioj. tel. 216 526-5609; el.paš
tas Virginija. Motiejuniene 
@gmail.com. Visais žaidynių 
reikalais kreiptis į Virginiją 
Motiejūnienę. 

LSK "Žaibo" teniso sekcija 

Nuotraukoje įš k.: R.Choromanskytė, J. Cebatorius, R. 
Sakalas ir D. Spokienė. Trūksta R. Miečiaus ir A. Šeštoko 

Hamiltono "Kovo" jauniai keliauja 
į Australiją 

Hamiltono "Kovo" ber
niukai švęs Kalėdas Australi
joje, dalyvaudami lietuvių 
krepšinio pirmenybėse Gee
long mieste. 

Komandą sudarys 14-me
čiai ir 15-mečiai iš Hamiltono, 
Londono ir Toronto. "Kovo" 
berniukai laimėjo Šiaurės 
Amerikos lietuvių aukso me
dalius jaunių e grupėje ir už
ėmė antrą vietą jaunių B gru
pėje. Dvylika žaidėjų iš abiejų 
komandų sudarys vienetą, ku
ris išskris gruodžio 22 d. iš To
ronto orouosto ir nusileis Mel
burne Kūčių dieną. Berniukai 
dalyvaus ALFAS pirmenybėse 
Kalėdų ir Naujų metų laiko-

tarpiu ir taip pat prisidės prie 
Australijos lietuvių dienų pro
gramos Geelonge. Po Naujų 
metų jie keliaus į Sydney mies
tą žaisti su vietinėm krepšinio 
komandom. "Kovo" berniukai 
skris atgal namo sausio 5 d. 

Šita kelionė bus pirma į 
Australiją, kurioje dalyvaus 
Kanados bei Hamiltono jau
nių krepšininkai. Komanda 
jau pradėjo treniruotis šešta
dieniais Hamiltono Westdale 
gimnazijoje ir žais draugiškas 
rungtynes su Hamiltono ir 
Toronto gimnazijų koman
dom ir OBA klubais. Per va
sarą komanda žaidė vasaros 
lygoje Toronte ir keliavo į Či-

PATARilVIAI 
Don't sell yourself short 
The importance of phrasing in the job interview 

JOHANNA KRISTOLAITIS 

Q. I'm trying to get my 
career underway, but can't 
seem to get my foot in the 
door. l think my experience is 
relevant to my field, and sev
eral employers have brought 
me in for interviews. l think l 
answer questions well, but 
sometimes they ask for a past 
example of being a leader or 
running a project, and that 
was never a part of my previ
ous jobs. What should l be 
saying to move from inter
viewee to employee? 

A. The fact that you are 
being called for interviews 
proves you are right about 
having relevant experience. It 
seems the bulk of your dilem
ma comes from being asked 
behavioural questions, which 
often begin with a phrase like 
"Give me an example of a ti
me ... " The best way to frame 
your answer may help you re
member it: describe the Situa
tion and Task, the Action ta
ken and its Result, a method 
referred to as STAR. Whether 
or not behavioural questions 
are asked, these examples can 
strengthen your answers. 
Young recruits, like yourself, 
need to remember that rele
vant experience comes from 
many places, including group 
projects for school, member
ship in dubs and associations, 
volunteer opportunities, life 
experiences, and previous 
employment in unrelated 
fields. Comb your history for 
examples of work-related 
skills you may have overlook
ed, then practice talking 
about those skills in the form 
of a story, since they are based 
in real-life events. 

While several key skills 
will depend on the position 
for which you are being con
sidered, virtually all employ
ers seek certain attributes in 
virtually all employees: posi
tive attitude, good communi
cation, strong work ethic, 
adaptability and the ability to 
work well with others. Some 
of the phrases used to iden
tify these traits might help you 

kagą kovoti su amerikiečių 
AAU komandomis. 

Hamiltono "Kovo" sporto 
klubas sudarė išvykos organi
zacinį komitetą: Anydas Šeš
tokas, prof. Daina Spokienė, 
Rimas Sakalas, Regina Cho
romanskytė ir Rimas Miečius. 
Komitetas dirbs su "Kovo" 
klubo pirmininku Jonu Ceba
toriumi ir paruoš kelionę. Ko
mitetas kviečia visus morališ
kai ir finansiškai remti šią jau
nių išvyką. Galima siųsti au
kas R. Sakalui c/o TALKA 
Credit Union, 830 Main 
Street East, Hamilton, On
tario L8M 1L6. Rėmėjų aukos 
bus skelbiamos Tėviškės žibu
riuose. Jei kas to nenorėtų, 
prašoma auką siunčiant pra
nešti. Rimas Miečius 

come up with relevant mo
ments from your life. When
ever you "consulted all mem
bers" of a team or group, in 
order to "determine the best 
course of action" and "imple
men t a plan," you were de-

Johanna Kristolaitis 

monstrating teamwork, lead
ership and communication. 
Perhaps you "paid attention 
to detail" and "dedicated a 
lot of energy and thought" to 
a particular proj ect, a el e ar 
display of work ethic. If you 
have ever needed to "re-eval
uate" or "re-examine" your 
approach to something and 
"create alternative solutions," 
you can show your adapta
bility. 

If you know buzz words 
or technical jargon from the 
industry, use it; however, 
don't stress over-using words 
that are not actually a part of 
your vocabulary. Vocabulary 
can play a greater role in your 
resume and cover letter, 
where you have time to edit 
to your heart's content. In the 
interview, you will already be 
searching for words, so you 
should focus on clear, concise 
verbai communication, rather 
than on particularly impres
sive word choices. Make sure 
to use your most formal lang
uage skills, avoiding any slang, 
mumbling, or mispronuncia
tion of simple words, such as 
saying "fer" instead of "for." 

It is important to remem
ber that word choices can 
minimize relevant experience 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Brazilijoje vykusiame 

pasaulio moterų krepšinio 
čempionate Sao Paulo "Ibira
puera" arenoje ketvirtbaig
mėje Lietuvos krepšininkėms 
teko žaisti su stipria, nugalė
tojos titulą ginančia JAV rink
tine, kuri skaudžiai 56:90 su
triuškino lietuvaites. Dėl 5-8 
vietos lietuvaitės 80:71 įveikė 
Ispanijos rinktinę ir atsilygino 
už skaudų pralaimėjimą aš
tuonbaigmėje. Kovoje dėl 
penktos vietos Lietuvos rink
tinė 73:79 nusileido Prancūzi
jos krepšininkėms ir turėjo 
pasitenkinti šešta vieta. Di
džiausią staigmeną pusiau
baigmėje suteikė Rusijos rink
tinė, 80:71 nugalėjusi JAV ko
mandą ir atsilyginusi už pra-

in the ears of the interviewer. 
U sing words such as "just" or 
"only" in describing previous 
training, employment or vol
unteer work is one speech 
pattern with this effect. 
Another comes from using "l 
guess" or "l think my abilities 
would allow me ... " rather 
than strong, positive words 
such as "I'm confident my ex
perience prepares me for ... " 
or "I'm certain my track re
cord will show ... " to highlight 
your qualifications. Also, an 
over-reliance on crutch words 
such as "uh" and "um" can 
make you seem unsure and 
ill-prepared. 

Any negativity in your 
phrasing can detract from 
your qualifications as well. 
An example you may not 
think to avoid is the word 
"but," which can be replaced 
by "however" to create a more 
positive tone. If a question 
arises addressing an area out
side your experience, you can 
say your experience with it is 
limited, "however l can quick
ly atlapt" because of the expe
rience you do have, on which 
you can now elaborate. This 
turn of phrase can also be 
used when addressing the 
weakness question, which 
almost invariably gets asked 
in a job interview. Another 
way to make your weakness 
sound more positive is to 
phrase it in a way that high
lights a positive trait; if you 
are a poor multi-tasker, you 
could say "l focus best on one 
assignment at a time, and 
make sure to thoroughly com
plete all assignments given." 

Though thorough prepa
ra tion is needed for all job 
interviews, be ware becoming 
too rehearsed in your respon
ses. Remember that the inter
viewer wants to get a sense of 
your personality to determine 
how you'll fit with coworkers. 
Be prepared to be yourself. 

Johanna Kristolaitis is a 
writer with the Diversity Cana
da Foundation. Visit bJm;JJ_ 
DiversityCanada. com for more 
career tips and job postings. 

laimėjimą grupėje ir tuo nu
traukė įspūdingą JAV rinkti
nės 50-ties pergalių seriją 
olimpinėse žaidynėse ir pa
saulio čempionatuose. Baig
mėje vėlgi staigmena - Aust
ralijos rinktinė gana nesunkiai 
91:74 įveikė Rusijos rinktinę 
ir iškovojo pasaulio moterų 
krepšinio čempionių titulą ir 
aukso medalį. Sidabro meda
lis teko Rusijos rinktinei, o 
bronzos - JAV krepšininkėms. 

• Estijos sostinėje aštuntą 
kartą vykusių A. Tammert (vy
resniojo) lengvosios atletikos 
varžybose -disko metimo rung
ties nugalėtoju vėl tapo Virgi
lijus Alekna, diską nusviedęs 
70.10 m. Antrą vietą užėmė 
A. Tammert jaunesnysis (65. 
33 m), trečias - lenkas P. Ma
lachowski (63.78 m). V.P. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
tus sprendimus. Mes įžvelgė
me neišvengiamybę prisitai
kyti prie pastoviai besikeičian
čio gyvenimo ir priėmėme 
mūsų organizacijai palankius 
sprendimus. O kad tokius 
sprendimus būtume galėję 
priimti, turėjome pradėti nuo 
savęs pažinimo, kam buvo 
skirtas ir spalvų žaidimas, pa
dėjęs savyje ir grupėje įžvelgti 
silpnąsias ir stipriąsias puses, 
pasimokyti tai pritaikyti tin
kamai esamoje situacijoje. 

pasiklausyti žiniuonio pasako
jimo apie baltuosius stumbrus 
ir indėniškas tradicijas. 

Reikėtų nepamiršti ir ap
silankymo klevo sirupo fabri
kėlyje, kur mums buvo su
rengtos saldžios vaišės su 
"kaubojiškais" šokiais. Čia 
valgėme dešreles su klevų si
rupu, kanadietišką pyragą ir 
tą ragavome su sirupu, po to 
obuolių pyragą ir dar skana
vome blynus, aišku, su sirupu, 
kiti net kavą juo užsisaldino! 
Po sočių pietų niekas net ne
įtarė jog saldumo kulminacija 
dar laukė, taigi po pasakoji
mo apie klevų sirupo gamybą 
mus dar vaišino karamelizuo
tais saldainiais - iš sirupo vir
tais ir ant sniego atšaldytais 
čiulpinukais, kuriuos patys tu
rėjome ant pagaliuko susisuk
ti. Turėčiau pastebėti, kad 
mus kiekvieną dieną maitino 
labai skaniai - studijų dienų 
metu mums valgyti sočius lie
tuviškus patiekalus ruošė lie
tuvė virėja su savo padėjėjom, 
o viešbutyje trijų patiekalų 
pietus ir vakarienę ruošė 
aukštos klasės prancūzų virė
jas, o vienoje parapijoje net 
cepelinais pavaišino! Gražius 
įspūdžius parsivežiau ir iš 
Montrealio, kur be XII PLJ 
kongreso uždarymo vakaro 
vyko ir tarptautinis džiazo fes
tivalis užpildęs prancūzišką 
miesto atmosferą dar ir įvai
riaspalve muzika. Kaip ir 
kiekvienas renginys taip ir šis 
turėjo savo pabaigą, tačiau be 
entuziastingų žmonių triūso, 
Lietuvių fondo, Lietuvos vy
riausybės Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento beiki
tų rėmėjų finansinės pagalbos 
ir Jaunimo grupės bei Lietu
vių bendruomenės Švedijoje 
pirmininkės Virginijos Lang
bakk moralinės paramos tokį 
projektą būtų sunku įgyven
dinti. Besidžiaugdama gali
mybe dalyvauti tokiame jau
nyste ir lietuvybe trykštančia
me projekte, tikiuosi, jog ma
no draugystė su naujai įsigy
tais draugais, išsimėčiusiais 
po visą pasaulį, tęsis susiraši
nėjimu, naujais susitikimais ir 
bendrų idėjų įgyvendinimu. 

Dar iš jaunimo kongreso 
Švedijos atstovės įspūdžiai iš XII PLJK kongreso 

RASAINGVARSSON 
Po keturiolikos metų per

traukos švediška vėliava vėl 
suplevėsavo dvyliktajame Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
rese (PLJK), vykusiame Ka
nadoje. Joninių išvakarėse 
metropoliniame mieste To
ronte susirinko 67 atstovai iš 
14 kraštų, kad pasidalintų 
veiklos patirtimi, priimtų nau
jus nutarimus, nuspręstų to
lesnę Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos (PLJS) veiklos 
kryptį. Prieš keturiasdešimt 
metų JAV įvyko pirmasis Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resas, kurio šūkis buvo "Mūsų 
jėgos, mūsų žinios - laisvajai 
Lietuvai tėvynei!" Jame daly
vavo 156 atstovai iš 16 kraštų, 
jų tarpe ir atstovas iš Švedijos 
-A. Gegeckas. Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso atstovų 
suvažiavimas yra aukščiausias 
organas Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos, kuri jungia lie
tuvių jaunimą, gyvenantį už 
Lietuvos ribų. Jaunimo atsto
vai iš Švedijos dalyvavo pir
muose septyniuose PLJ kong
resuose. 

Pirmieji pašnekesiai užsi
mezgė bedėliojant žetonus ir 
sukant ruletę mums surengta
me kazino Lietuvių Namuose. 
Sunku ir įsivaizduoti, jog Stok
holme galėtume susirinkti į 
savuosius namus ar net į lietu
višką barą - Toronte pavadin
tą "Lą_kiu", kuriame pilsto
mas "Svyturio Ekstra""alus. 
Toronte gyvenome angliško 
stiliaus studentų miestelyje, 
kaip vėliau nusprendžiau -
pačioje gražiausioje miesto 
dalyje. Mus vežiojo geltonasis 
mokyklinis autobusiukas, ku
riame nenutildamos skambė
davo jaunatviškos dainos. Pa
saulio futbolo čempionato 
pusfinalio varžybų tarp Švedi
jos ir Vokietijos komandų il
gai nepamiršiu, nes mano 
draugai vokiečiai (mes vieni 
kitus dažnai vadinom to kraš
to, iš kurio atvykę piliečiais, 
nei tikraisiais vardais) iš 
džiaugsmo maudėsi fontane, 
o man beliko pasidžiaugti 
vaizdais matytais iš CN televi
zijos bokšto. 

Turiu pastebėti, jog poky
lių buvo įvairių ir įvairiomis 
temomis - atidarymo, Kana
dos dienos, havajietiškas, Dai
nų šventės ir uždarymo, kur 
susirinkdavo daugybė garbin
gų svečių, žibėjo spalvingos 
suknelės ir elegantiški kos
tiumai, buvo sakomos šventi
nės kalbos, o tarp užkandžių 
ir karštų patiekalų būgnus 
mušė indėnai, magiškus šo
kius šoko havajietės, polką 
trypė tautiečiai ir mes vos tik 
spėję suvalgyti saldųjį patie
kalą patys jau sukdavomės šo
kių sūkuryje. Po puikių šven
tinių vakarų nebūdavo lengva 
susiruošti į sekmadienines pa
maldas, nors pastangos vi
suomet būdavo atlyginamos 

Autorė CN bokšte Toronte 

Nuostabiai sužavėjo at
stovai atvykę iš Pietų Ameri
kos, kur tikrai nepaprastai 
sunkiai kovojama dėl lietuvy
bės puoselėjimo, žavėjausi 
Juano Kalvelis iš Argentinos 
entuziazmu rengiant lietuviš
kas valandėles radijo bango
mis ir jo gražia lietuviška kal
ba, galiu tik pasidžiaugti, jog 
visi atstovai kalbėjo lietuviš
kai, vieni gražiau, kiti papras
čiau, nors buvo ir tokių, kurie 
niekada dar nesą buvę Lietu
voje. Be argentiniečio Santja
go nebūtume išmokę naujojo 
kongreso himno Chiu chiu 
aah, chu chu aah„. ar pamatę 
keistąją karvę talentų vakaro 
metu. Visa ta žavinga strategi
ja nebuvo veltui, į jų pastan
gas buvo atsižvelgta ir trylik
tąjį PLJ kongresą nuspręsta 
surengti Argentinoje, Brazili
joje ir Urugvajuje 2009 metų 
pabaigoje. 

nuostabia aplinka ir dvasin
gumu vienoje ar kitoje para
pijoj e. Neapsakomą įspūdį 
paliko Toronto lietuvių Prisi
kėlimo parapijos šventovė su 
savo vitražais, taip pat Lietu
vos kankinių parapijos Ana
pilio šventovės meniškas alto
rius ir vienintelės Kanadoje 
lietuviškos kapinės su kryžių 
kalneliu. 

Autorė pristato Švedijos 
lietuvių jaunimo 
sąjungos veiklą 

Žinoma, mes susirinkome 
ne tik švęsti, mūsų laukė ir in
tensyvi studijų savaitė, kai nuo 
pusryčių iki vakarienės ir dar 
ilgiau sėdėdavome Miško na
melyje Kretingos stovyklavie
tėje Vasagos paplūdimyje. Gy
venome tikroje stovykloje ne
toli nuo smėlėto paplūdimio 
prie ežero, greičiau prime
nančio jūrą, tačiau maudytis 
teko vos porą kartų, nes pri
trūkdavo laiko ir ežeras buvo 
labai seklus. Mums paskaitas 
skaitė Lietuvos jaunimo orga
nizacijų tarybos pirm. M. 
Monkevičius, profesoriaus V. 

džiui, vienas iš priimtų nutari
mų kraštų vienetams yra ska
tinti nuotolinio lietuvių kal
bos mokymo sukūrimą. 

Dideles diskusijas sukėlė 
PLJS vizijos priėmimas, ir 
nors pradinę mintį jau turėjo
me iš ankstesniojo kongreso, 
bet vis vien sunku buvo susi
tarti dėl sakinio suformulavi
mo. Mes praplėtėme sąvoką: 
PLJS jungia užsienyje gyve
nančius lietuvius į užsienyje 
gyvenančius, lietuvišką lieps
ną nešančius jaunus žmones, 
kurie puoselėja lietuviškumą 
bei tautinę savimonę, nes 
prieš gerą dešimtmetį buvo 
aišku, kad tas, kuris gimė lie
tuviu, norės ir juo mirti, dabar 
jau nebeaišku ar visi mūsų 
tautiečiai nori prisipažinti esą 
lietuviai, o su lietuvybe susi
pažinę kitų tautybių asmenys 
mielai puoselėja lietuvybę. 
Tad ir šio kongreso šūkis 
"Virsmas: keičiasi pasaulis. 
Keičiasi Lietuva. Keičiamės ir 
mes!" labai gerai atspindėjo 
viso kongreso idėją ir priim-

Antrosios savaitės įvykiai 
klostėsi atsipalaidavusioje at
mosferoje nuostabaus grožio 
gamtos kampelyje St-Donat 
kalnų Mont-Tremblant parke, 
esančiame 100 km nuo Mont
realio. Čia esančiame poilsi
niame viešbutyje prie ežero, 
apsupto kalnais, kongreso at
stovai turėjo galimybę išban
dyti savo jėgas žolės riedulio 
varžybose, lenktyniauti van
dens dviračiais, mokytis bu
riuoti, pajudinti smegenis, 
norint surasti mūsų tarpe at
siradusį "žudiką", suvaidinti 
"nužudytąjį", tamsoje ieškoti 
"priešininkų" vėliavos, mau
dytis ežere, kaitintis pirtyje, 
kurti laužą, teatriškai impro
vizuoti, mokytis naujų dainų, 
aplankyti indėnų stovyklą ir 

Landsbergio kaip Europos i-- ----• ...,r== 
parlamento nario patarėjas V. 
Griciūnas, giliau dvasiškai su
simąstyti kviet~ kunigas A. 
Saulaitis, kun. J. Sileika ir pre
latas E. Putrimas bei vadova
vimo meno mokė S. Mieliuly
tė. Mane žavėjo dvasininkų 
asmenybės, jų pasaulėžiūra ir 
bendravimo paprastumas, tie
sio g supratau, jog Kanadoje 
lietuviškos parapijos ir jų dva
siniai vadovai yra kasdieninio 
bendravimo dalis bei neatski
riama bendruomenių veiklos 
dalis. 

Prisiklausę įvairiapusių 
minčių iš kalbėtojų savo darbą 
toliau dirbo prezidiumo ko
misijos bei kraštų atstovai. 
Mandatų komisija ir sekreto
riatas nenuilstamai skaičiavo 
balsus ir vedė susirinkimus, 
kurie nutrūkdavo tik kavos 
pauzėmis ir pietų pertrauka. 
Nutarimų redagavimo komi
sija dirbo vos ne dvylika va
landų iš eilės, kai to prireikė 
norint priimti 33 projektui pa
teiktus pakeitimus. Pavyz-

Rugsėjo l d. įteikė kuprines pirmokams Turgelių vidurinėje mokykloje tuo metu ten viešėjęs toron
tietis Br. Saplys. Kuprinės su dovanomis įgytos už Toronto kredito kooperatyvų skirtus pinigus 
lietuviškoms mokykloms Lietuvoje Ntr. N. Balčiūnienės 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tzib.com laukia jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tevzib@pathcom.com 
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Iš naktų tamsybės 
Atėjai į dieną v 

Paaukoti Viešpačiui save. T.S. 

MYLIMAI ŽMONAI, MAMAI IR MOČIUTEI 

A t A 

DANUTEI PETRONIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai užjaučiame jos mylimą vyrą JUOZĄ 

sūnus ir dukrą su šeimomis bei visus artimuosius -

Teresė, Vladas Šleniai ir šeima 

Mirties angelui pašaukus į amžinybę 

A t A 

VALTERĮ SOLOW, 
netekties valandą mano nuoširdi užuojauta jo 

žmonai REGINAI, dukrai LORETAI, sūnui 

RIČARDUI, jų šeimoms ir plačiai giminei-

M Biekšienė 

MIRTIES METINIŲ PRISIMINIMAS 
MOKYI'OJO, VEDĖJO 

KANADOS (Toronto, ON) MOKYKLOSE, 

A t A 

PETRO (PETER) BALČIUNO, 
20-ąjų mirties metinių prisiminimui: 

Buvai šviesos šviesa -

Ne apgaulės miražas. 

Kai meteoru užgesai 

Prabilo kapas mažas: 

Aš čia - tik svečias, 

Aš tik praeivis kaip mano senoliai. 
Ps 28.13. Iš kun. dr. Jono Gutausko knygos Tik vienas šuolis. 

NA. Balčiūnas, kolegos ir draugai 

PADĖKA 

A t A 

SCHOLASTIKA EISMANTIENĖ 
mirė 2006 m. rugsėjo 6 d., palaidota 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. A. Sima
navičiui, OFM, už aukotas Mišias, kun. P. Šarpnic
kui, OFM, už maldas prie karsto ir diakonui K. 

Ambrozaičiui už palydėjimą ir maldas kapinėse. Pa
dėka solistei už gražų giedojimą šventovėje. 

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias ir už au
kas a.a. brangios mamytės Scholastikos atminimui. 
Ačiū už nuoširdžias užuojautas pareikštas žodžiu ir 
visiems atsilankiusiems ir palydėjusiems į kapines. 
Nuoširdus ačiū tetai A. Ratavičienei už jos didelę 
pagalbą ir tetai A. Morkūnienei už jos paramą. 
Dėkojame B. Stanulienei už skanius pietus ir po
nioms už pyragus. 

Duktė Aldona Windeler ir šeima 

A t A 

VALTERIUI-ALEKSANDRUI 

SOLOW 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame JO žmoną REGINĄ, 

šeimą ir artimuosius -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras 

PADĖKA 

A t A 

JONUI ŽIURAIČIUI 
iškeliavus amžinybėn 2006 m. rugsėjo 7 d., 

mūsų visų vardu nuoširdžiai dėkojame visiems už 
dalyvavimą maldose prie karsto ir gedulines Mišias. 
Ačiū už užuojautas, maldas, gėles, aukas šv. 
Mišioms, aukas jo atminimui Tėviškės žiburiams, 
Heart and Stroke Foundation ir Parkinsons Society. 

Jūsų nuoširdumas mūsų skausmo valandą pasi
liks neužmirštamai-

Regina Žiūraitienė 
Jonas ir Ramutė Žiūraičiai 

Romas ir Virginija Dementavičiai 
Aida ir Dovidas Hudson 

PADĖKA 

A t A 

DANUTĖ PETRONIENĖ 
mirė 2006 m. rugpjūčio 21 d. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. V. Staškevi
čiui ir prelatui J. Staškevičiui už aukotas šv. Mišias ir 
ligonio lankymą ligoninėj. Dėkojame muz. L. Turūtai

tei ir chorui už gražų giedojimą, E. Kazlauskienei, V. 
Siminkevičienei ir T. Šlenienei už gražias gėles, A Ki

linskienei, l. Baziliauskienei, V. Paškienei, R. Snow
den, D. Chomomaz ir A Ramanauskienei už velio
nės lankymą ligoninėj. Dėkojame B. Matulaitienei už 
aukų rinkimą ir visiems aukotojams, J. Gurklienei už 
paruoštus skanius pietus ir ponioms už pyragus. 

Ačiū visiems už pareikštas užuojautas ir dalyvavi
mą laidotuvėse -

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

Petronių šeima 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

pagalbai Lietuvoje 0.47 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 mln. dol. 

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. 

KLB ŽINIOS 

•Krašto valdyba liūdi nete
kus ilgamečio Oakvillės apxlin
kės pirmininko a.a. Jono Ziū
raičio. Jo žmonai Reginai reiš
kiame gilią užuojautą. Neteko
me ir ilgamečio krašto tarybos 
nario, dosnaus Vasario 16-osios 
gimnazijos rėmėjo Stasio Da
liaus. Užjaučiame jo artimuo
sius. 

•Valdybos posėdis įvyko 
rugsėjo 13 d. Buvo aptarti įvai
rūs klausimai. IX-toji Dainų 
šventė numatoma rengti To
ronte 2010 m. liepos pradžioje. 
Meno vadovė - D. Viskontienė. 
R. P. Kurai sutiko atlikti visą 
organizacinį darbą. 

• Išeivijos lietuvių šokių 
šventė numatoma rengti 2008 
m. Los Angeles, CA. 

• KLB XIX-osios tarybos 
trečiosios sesijos suvažiavimas 
įvyks š.m. spalio 14 d., 9 v.r Ge
rojo Ganytojo šventovėje, Wa
saga Beach, ON. Visus tarybos 
narius bei svečius kviečiame re
gistruotis iš anksto KLB rašti
nėje tel. 416-533-3292. Regist
racija (įskaitanJ pietus) $20. 

• Pirm. R. Zilinskienė pa
pasakojo apie rugpjūčio mėnesį 
Vilniuje vykusį Pasaulio lietu
vių bendruomenės XII seimą 
bei LR seimo ir JAV LB komi
sijų posėdžius, vykusius PLB, 
Lemonte birželio mėnesį. KLB 
išreiškė pageidavimą, kad būtų 
įtraukta lygiomis teisėmis į šios 
komisijos sudėtį. PLB XII sei
mo Kanados atstovai aplankė 
Kanados ambasados skyrių Vil
niuje ir dalyvavo vakaronėje. 

• Birželio mėnesį Toronte 
lankėsi Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento (TMID) 
direktorius Antanas Petraus
kas. V. Stanevičienės ir A. Vai
čiūno globoje jam buvo aprody
tas Toronto miestas, visos lietu
viškos institucijos, Niagaros 
krioklys. Direktorius buvo nu
vežtas į Vasagą ir dalyvavo 
PLJS kongreso studijų dienose. 
Tuo pat metu lankėsi ir kitas 
TMID darbuotojas Vytautas 
Mikelionis, kuris dalyvavo 
PLJS kongrese. 

• Spalio-lapkričio mėne
siais į Otavą bus atsiųstas fil
mas Dievų miškas pagal Balio 
Sruogos tokio pat pavadinimo 
knygą. KLB krašto valdyba 
stengiasi, kad filmą pamatytų 
ne tik Otavos lietuviai, bet ir 
kitos apylinkės, įskaitant ir Tu
rontą. 

• Baltiečių vakaras rengia
mas Baltiečių federacijos, įvyko 
rugsėjo 25 d. Otavoje. Pagrin
dinė kalbėtoja - Latvijos prezi
dentė Vaira Vikė-Freiberga. 
Meninę programą atliko Ota
vos choras "Arija", vad. Lore
tos Lukšaitės-Cassidy. Vakare 
dalyvavo 23 lietuviai. 

•M. Stanevičius pasidžiau
gė puikiai pavykusiu PLJS 
kongresu ir jo įspūdžiais pasi
dalino su valdybos nariais. Da
bar vyksta galutiniai kongreso 
apyskaitiniai darbai, taip pat 
baigiama ruošti pokongresinį 
leidinį su nutarimais, programa 
ir nuotraukomis. 

• Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos metinis susirinki
mas įvyko rugsėjo 16-17 d.d. 
"Kretingos" stovyklavietėje. 

•Dėkojame KLB Vasagos 
apylinkei, susimokėjusiai soli
darumo mokestį $265. 

•Nuoširdus AČIŪ "Para
mos" kredito kooperatyvui už 
kasmetinę $7,000 auką. Finan
sinė pagalba stiprina galimybę 
ir toliau puoselėti lietuvišką 
veiklą. Inf. 
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MūsLJ 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 

(nuo 1919 metų) 
A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/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 

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

paminklų stiliuje . 
A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A. Padarome į rašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundas St. West, To ronto, O N. M8X l X3 Fax: (41 6) 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 
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Į pirmąjį naujo sezono koncertą Valsai, tango ir dar dau
giau ... kviečia koncertų serijos "Village Rhapsody" rengėjai. 
Programoje - klasikiniai šokiai: Šopeno Polonezas, B. Bartoko 
Rumuniški šokiai, Piazzolla Tango. Skambės ištraukos iš Bizet 
operos Carmen, J. Strauso kūriniai, populiarūs Pietų Amerikos 
šokiai. Atliks - l. Damašiūtė-Beres (fortepijonas), T. Sadykov 
(violončelė) ir dainininkė V. Vitols (mezzosopranas). 
Koncertas įvyks spalio 14, šeštadienį, 8 v.v. Runnymede United 
Church ( 432 Runnymede Rd., Toronto ). Bilieto kaina - 15 
dol. (perkantiems iš anksto -10 dol.). Bilietai ir informacija -
tel. 416.762.4288, 416.766. 9959. 

SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS 
meno paroda 

"Brush Close" 
vyks š.m. spalio 5-22 d.d „ "LENNOX contemporary" galerijoje 

12 Ossington Ave. (į šiaurę nuo Queen gatvės) 

ATIDARYMAS: spalio 14, šeštad., 2-5 v.p.p. 
GALERIJOS VALANDOS: ketvirtad. - sekmad. 12 v.d. iki 5 v.p.p. 

Tel. 416-924-7964 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

M ielai Jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

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

"lndependently Owned and Operated , REALTOR!l 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

~ w~ v:a~~ 

DENT.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

LYDUA GEDMINTAITĖ 
(GEDMINTAS) 

Alekso ir Violetos duktė, Juli
jos ir Juozo Kisielaičių vaikaitė 
2006 m. gegužės 25 d. įgijo me
dicinos daktarės laipsnį John 
Hopkins medicinos mokykloje. 
1998 m. Lydija pabaigė darbo 
sveikatos ir saugumo mokyklą, 
o 2002 m. - Vassar kolegiją. Ji 
buvo priimta į Niujorko valsti
jos, Kolumbijos Presbiterijos 
Manhatane, vidaus ligų medi
cinos rezidentūros programą. 
SVEIKINAME daktarę Lydiją 
Gedmintaitę. 

Su meile, Tavo šeima 

Gydytojų suvažiavimas 
Gerbiami kolegos, 

Beliko vos dveji metai iki 
Lietuvos tūkstantmečio jubilie
jaus. Šiai datai paminėti Lietu
voje kasmet vyksta įsimintini 
renginiai, stiprinantys Lietuvos 
visuomenės istorinę ir pilietinę 
savimonę, atliekama daug 
mokslinių tyrimų, leidybos, kul
tūros, architektūros, meno ir 
visuomenės projektų. 2007-ųjų 
liepos 3-8 dienomis Vilniuje 
vyks Lietuvos visuotinė dainų 
šventė, į kurią susirinks lietuviš
ką dainą puoselėjantys tautie
čiai iš viso pasaulio. Kadangi 
gydytojai visais laikais nebuvo 
abejingi literatūrai, menui ir 
mokslui, prieš pat visuotinę dai
nų šventę Kauno medicinos 
universiteto akademinė bend
ruomenė 2007-ųjų birželio 28-
30 dienomis kviečia iš įvairių 
Pasaulio kraštų gydytojus at
vykti į Kauną, į Pirmąjį pasaulio 
lietuvių gydytojų kongresą 
(PPLGK). Tikimės, kad pirmo
jo susitikimo metu pasidalysi
me patyrimu, pasaulinio lygio 
medicinos laimėjimais, jų pri
taikymo galimybėmis prakti
koje stiprinant Lietuvos žmo
nių sveikatą. Pirmojo susiti
kimo metu siektume įkurti Pa
saulio lietuvių gydytojų draugi
ją ir numatyti jos veiklos gaires. 

Visus susidomėjusius šiuo 
renginiu prašau kreiptis į Kau
no medicinos universitete 
įsteigtą PPLGK organizacinį 
komitetą šiais adresais: el.paš
tas kongresas@kmu.lt arba 
Kauno medicinos universitetas, 
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 
Kaunas, tel: +370 37 327204 
arba + 370 37 302950. 

Prof. Remigijus Žaliūnas, 
PPLGK organizacinio 
komiteto pirmininkas 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

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

• Rugsėjo 24, sekmadienį, 
Anapilyje buvo atšvęsta Lietu
vos kankinių šventė - mūsų pa
rapijos atlaidai. Iškilmingos pa
maldos vyko 3 v.p.p. 

• Rugsėjo 26, antradienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidota a.a. UršulėvŽilins
kienė, 102 m. amžiaus, Sv. Jono 
lietuvių kapinėse. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava Ka
nados vyskupų reikalams. 

• KLK moterų dr-jos šios 
parapijos skyrius pradės savo 
veiklą susirinkimu spalio l, sek
madienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio parodų salėje. Paskaitą 
apie mitybą skaitys tos srities 
specialistė Lina Paulionytė. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
vasarinė Mišių tvarka baigsis su 
šiuo mėnesiu. Spalio l, sekma
dienį, Mišios bus jau žiemos 
tvarka - 2 v.p.p. 

• Spalio 15, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių, kurios bus 
aukojamos už a.a. Vytautą Auš
rotą jo mirties metinių proga, 
Aušrotų šeima kviečia visus pa
rapijos salėje kavutei. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo 
rugpjūčio-rugsėjo mėnesių lai
da, Broniaus Piesarsko ir Bro
niaus Svecevičiaus an~lų-lietu
vių ir lietuvių-anglų Zodynas ir 
Prano Sasnausko parinktos Lie
tuvių patarlės ir priežodžiai. Dar 
galima įsigyti Jūratės Rosales 
knygą anglų kalba Goths & 
Balts: the Missing Link of Euro
pean History. 

• Mišios sekmadienį spalio 
l: 9.30 v.r. už a.a. Juozą Balsį 
(X metinės); 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje spalio l, sekmadie
nį, 2 v.p.p. už a,;a. Joną Jasiu
levičių; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje rugsėjo 30, šeštadie
nį, 3 v.p.p. už Dirsių šeimos 
mirusius. 

Metinė Lietuvos kankinių 
šventė, suderinta su Anapilio 
parapijos atlaidais, įvyko praei
tą sekmadienį, rugsėjo 24 Ana
pilio sodyboje. Dalyvavo daug 
parapiji~čių ir svečių. Vyko pro
cesija į Sv. Jono lietuvų kapi
nes, Mišios Lietuvos kankinių 
šventovėje ir šventės vakarienė 
su koncertu bei trumpu parapi
jos veiklos paminėjimu didžio
joje Anapilio salėje. (Plačiau 
kt. nr.). 

Lietuvių slaugos namams 
"Labdara" remti koncertas 
Atverkim širdis gėriui įvyks spa
lio 18 d., 6.30 v.v. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Koncerto 
programoje - šokių grupių, 
chorų bei muzikantų pasirody
mai. Bilieto kaina - $20. Visi 
kviečiami bilietus iš anksto įsi
gyti paskambinant D. Baziliaus
kienei, tel. 416 232-2122. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo choras. Nauji cho
ristai yra kviečiami prisijungti 
prie šio choro, prisistatant cho
ro vadovei D. Viskontienei 
prieš repeticijas, kurios vyksta 
parapijos muzikos kambaryje, 
kiekvieną sekmadienį po 10.45 
v.r. Mišių. 

• Pranciškonai klierikai 
br. Antanas Blužas, OFM, ir 
br. Alvydas Virbalis, OFM, dir
bę keturias savaites "Kretin
gos" stovyklavietėj ir Toronto 
pranciškonų vienuolyne, rug
sėjo 29 d. grįžta į Angliją Can
terburio universitete tęsti filo
sofijos ir teologijos mokslų, 
siekdami kunigystės šventimų. 

• Jau registruojami vaiku
čiai, sulaukę 7 metų amžiaus, 
Pirmos Komunijos pasiruošimo 
pamokoms, kurios prasidės 
spalio 15 d. Tėvų susirinkimas 
įvyks spalio l d. po 10.45 v.r. 
Mišių. Pirmai Komunijai pasi
ruošimo pamokas ves ses. Paulė. 

• Bilietai į metinę parapi
jos vakarienę jau platinami. 
Sekmadieniais bilietus galima 
įsigyti po kiekvienų Mišių salė
j e, kitu laiku pas Janę Vinge
lienę 416 233-8108. 

• Rugsėjo 25 d. palaidota 
a.a. Aldona Valienė, 87 m. Pali
ko seserį Gražiną Krašauskienę 
su šeima. Rugsėjo 27 d. palai
dotas a.a. Juozas Mackevičius, 
89 m. Paliko žmoną Mariją, 
dukras Nijolę ir Vidą. 

• Toronto ateitininkai sen
draugiai maloniai kviečia vi
suomenę į paskaitą, kurią skai
tys dr. Petras Kisielius, jn. tema: 
Ar apsimoka būti lietuviu? Pa
skaita vyks Prisikėlimo parapi
jos kavinėj rugsėjo 30 d., 7 v.v. 
Po paskaitos bus diskusijos ir 
vaišės. 

• Parapijos tarybos susirin
kime buvo nutarta rengti Nau
jųjų metų sutikimo balių para
pijos salėj š.m. gruodžio 31 d. 

• Žodis tarp mūsų rugsėjo 
ir spalio mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio l: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. My
kolą Malinauską ir a.a. Audro
nę Zdancevičiūtę; 10.45 v.r. už 
a.a. Antaną Baziliauską - 20 
metinės, už a.a. Sofiją Skukaus
kienę; 12.15 v.r. už Bakevičių ir 
Pakalniškių šeimų mirusius. 

Toronto Pensininkų klu
bas rengia metinį pobūvį 
spalio 3, antradienį, 12 y.d., 
111-čio aukšto menėje. Silti 
pietūs (gaminami A. Gata
vecko) su vynu, bus loterija. 
Programą atliks TPK choras 
"Daina", vadovaujamas muz. 
L. Turūtaitės. Bilietai po $12, 
gaunami pas Juozą Morkūną 
tel. 416 233-1920 ir Stasį 
Kuzmicką tel. 416 769-1351. 

Lietuvių kompozitorių kūrybos koncertas įvyks rugsėjo 
27, trečiadienį, 8 v.v. Glen Gould Studio (CBC Broadcasting 
Centre) Toronto. Tel. 416 410-1948. Bilietų kaina - $25 ($15 
pensininkams ir studentams). Rengėjai - ERGO Lithuania
Canada Exchange ). Programoje - kūriniai kameriniams 
orkestrams - Žibuoklės Martinaitytės (pasaulinė premjera), 
Onutės Narbutaitės (Š. Amerikoje premjera), kanadiečių -
Veronikos Krausaitės ir Allison Cameron. Visi muzikos 
mėgėjai kviečiami dalyvauti, paremti lietuves, muzikos kū
rėjas. Inf. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos su 

Šv. Komunija 9.30 v. ryto. Pa
maldų metu vyks tikybos pa
mokos vaikučiams. 

• Nauja šventovės skelbi
mo lenta bus pašventinta (tarp 
lietuvių ir anglų pamaldų) 
spalio 15 d., 10.45 v.r. 

• Reformacijos pamaldos 
su Šv. Komunija bus spalio 29 
d., l v.p.p. Po jų vyks Moterų 
draugijos Padėkos puota 3 v. p. 
p. Lietuvių Namų patalpose. 
Bilietus platina Ana Langienė, 
416 233-0511. 

Lietuvių Namų žinios 

• Rugsėjo 24 d. Lietuvių 
Namų svetainėje pietavo 124 
svečiai. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino Kultūros 
komisijos vicepirmininkė R. 
Snowden. Svečių knygoje pa
sirašė - S. Morsky iš Suomijos 
Helsinkio. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - rugsėjo 27 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, Lab
daros - spalio 26 d., 7 v.v Slau
gos namuose 

• Barui "Lokys" reikalin
gas barmenas. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į LN raštinę 
arba skambinti tel. 416 532-
3311. 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Geras ap
tarnavimas, veikia baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. S. 

Eismontienės atminimui $200 
aukojo N. Mažeika. Nuošir
džiai dėkojame visiems už au
kas. Jos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose, arba siųsti tie
siog adresu "Labdara", 1573 
Bloor St.W, Toronto ON M6P 
1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Mokyklos pavadinimas -

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

• Vilma Sabaliauskienė ir 
Violeta Kasina dėstys tautinius 
šokius. 

• Sėkmingai praėjo išvyka 
į Anapilio sodybą rugsėjo 23 d. 
Jaunesnieji mokiniai (iki 4 sk.) 
šoko ratelius lauke, Violetos 
Kasinos globojami; Rimantas 
Budrys pagrojo armonika. Vida 
Kairienė, Rima Saplienė ir pa
galbininkės vedė rankdarbių 
stalą, o Violeta Levandauskie
nė ir Vicky Vingelytė su vyres
nėm klasėm (5 sk., 8 sk.) ap
lankė Kryžių kalnelį kapinėse. 
Joana Kuraitė-Lasienė vyres
nius mokinius supažindino su 
Tėviškės žiburių redakcija. 11 
v.r. vyko iškilmingos }1išios, 
aukotos kunigų - Jono Sileikos, 
OFM, Arūno Brazausko, OFM, 
ir Vytauto Staškevičiaus. Dalia 
Viskontienė vargonavo, o Anita 
Puodžiūnienė vedė giesmes. Po 
to tėvų komitetas pavaišino 
mokinius dešrelėmis, o tėvelius 
kava ir pyragais. 

• Aukštesniųjų lituanisti
nių kursų registracija įvyks 
rugsėjo 30 d., nuo 9 iki 12 v.d. 
"Our Lady of Peace" m<;?kyk
loje. Zivilė 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

~ MONTREAisms 
Šv. Kazimiero parapija 

Juozas ir Emilija Paunksniai (LaSalle, QC) aukojo $1000 
Šv. Kazimiero parapijos šimtmečiui, prisimindami 1948 metus, 
kai atvažiavus į Kanadą jiems buvo suteikta pagalba drabužiais 
ir avalyne. Už auką dėkojame. 

Juozas ir Ann (Žižiūnaitė) Šilkauskai atšventė savo 50 
metų vedybų jubiliejų su giminėmis rugpjūčio 18 d. ir rugsėjo 9 
d. su artimaisiais. 

Kun. Jacques Andre Therrien pavadavo kleboną kun. 
Aloyzą Volskį pastaruosius kelis sekmadienius. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E „ SUITE 555, MONTREAL. 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 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$100 - dr. P. Vytė; $50 - H. 
Adomonis, V. Kezys, E. Vingi
lis; $40 - D. Giedriūnas; $30 -
A. Puodžiūnas, Z. JQnikas, dr. 
D. Gottschalk, Z. Zilinskas; 
$20 - J. Pavilonis; $10 - D. Pa
kalnis, S. Vashkys, P. Girdžius, 
U. Šiaučiūnas. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $62 - O. Vindašius; $60 
- K. Bačanskas, S. Džiugas, P.V. 
Šturmas, A. Velička, O. Skė
rius, J. Motiekonis, E. Puodžiu
kas, E.J. Paunksnis, V. Mažei
ka, ~ Gelžinis, F. Lazauskas, 
V.T. Slenys, N. Bawks, B. Lu
košius, R. Striukas, J. Daugėla, 
S. Pautienis, J. Zdanys, M. Le
parskas, G. Montvilienė, J. Ja
nulaitis, S. Kilikauskas, J. Ne
šukaitis, J. Vazbys. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - A. Raulinaitis; 
$70 - A.V. Puodžiūnas, B. Jac
ka, G. Stonkus, J. Šulmistras. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą 
prideda ir auką. 

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 

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. 

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

Moving back to Lithuania! 
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 

ossoexgort@symgatico.ca 

FAX: (514) 766-1349 

i AUKOS i 
Mylimo vyro, tėvelio a.a. 

Jono Sadausko 20 metų mir
ties prisiminimui žmona Birutė 
Sadauskienė ir vaikai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

Valė Kecorienė, liūdėdama 
dėl jaunystės ir mokslo draugių 
Zosės Orvidienės (Hamiltone ), 
Bronės Žvirblienės (Lietuvoje), 
užjausdama draugę Zosytę Au
gaitienę ir visą jos šeimą dėl se
sutės Bronės ir pusseserės Zo
sės mirties, Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

A.a. Gražinai Meiluvienei 
mirus, užjausdami jos dukrą 
Dalią Gruodiep.ę su šeima, dr. 
Birutė ir dr. Ceslovas Joniai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Skėrieųė; 70 -
B. Vaičiūnienė; $50 - M. Zemec
kienė. 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinančios 
savaitės TŽ numeryje. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savin inka s Jurgis Kuliešius 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


