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Naivumas ar dar kas? 
Datos džiugina, datos verčia susimąstyti. Sukaktys 

bei jubiliejai - ir kaip žiedai, ir kaip krintantys lapai. Tas 
pats ir šeimose, ir tautose, ir visame pasaulyje. 

R UDENIUI atėjus, tarp visų kitų minėtinų dienų ir 
sukakčių įvairiais būdais kažkaip stipriau prisime
name 1939-ųjų spalio mėnesio įvykius - džiugius ir 

kartu klasta dvelkiančius. Senoji ir tikroji Lietuvos sostinė 
Vilnius, apdainuota, išsvajota, patriotų krauju aplaistyta, 
lenkų okupaciją iškentėjusi aną spalio mėnesį tapo savo
tišku įkaitu - įsileiskite įgulas, gausite Vilnių. Tuip ir buvo. 
Vėliavos iškeltos plakas, renkas vyrai, žygis bus - dainavo 
tada visa Lietuva, nes Vilnius po devyniolikos metų simbo
linio ar moralinio vadavimo pagaliau išvaduotas. Nei pa
tiems dėl to didžiuotis, nei kam ačiū sakyti, nors kariuo
menė iškilmingai įžygiavo į sostinę. Ir tai turbūt bus buvęs 
paskutinis jos gražus ir drausmingas pasirodymas. O toliau 
- didelės dalies vadovų ir eilinių piliečių naivumas: rusai 
geresni už vokiečius, Sovietų Sąjunga laikysis pasirašytos 
sutarties, įgulos nesikiš į vidaus tvarką, būsim saugesni 
prasidėjusio karo pašonėje, santvarka išliks kokia buvusi ir 
t.t. Po aštuonių mėnesių, deja, pasirodė visai kas kita. Kai 
kurie buvę optimistai liko be žado, kiti puolėsi naujiems 
vadovams pataikauti, bet ne visiems pasisekė įsiteikti. 
Maskvos nurodymai buvo aiškūs, ką tuoj pat sunaikinti, ką 
dar palikti. Prasidėjo laikotarpis, dažnai pragaru vadina
mas, daugelio jau gerai aprašytas, atvaizduotas, ir dabar 
dar visokiais būdais diskutuojamas - reikėjo priešintis 
(anot poeto Jono Aisčio, nors vienas kraujo lašas būt tave 
nuplovęs„.) reikėjo su vokiečiais eiti į Vilnių, reikėjo žydų 
neliesti„. Reikėjo, reikėjo„. Kas šiandien suskaičiuos, kiek 
klaidų padaryta. Kas sužinos, kuris asmuo turėjo Lietuvai 
vadovauti, kad tų klaidų būtų buvę mažiau? O svarbiausia, 
ar pasimokyta iš tų klaidų? Kyla net klausimas, ar tai iš vi
so buvo klaidos, ar kas kita? 

N
ĖRA abejonės, kad kai kurie aukštieji pareigūnai 
(net pabėgusio valstybės vadovo pareigas perėmęs 
A Merkys) raminančiais atsišaukimais į tautą ban

dė lyg prisitaikyti prie susidariusios padėties, kaip nors iš
silaikyti, gal net įgyti okupanto pasitikėjimą ir likti toliau, 
jeigu ne vadovauti, tai bent patarinėti ar kaip kitaip būti 
naudingu, o tuo pačiu apsaugoti ir savo asmeninę aplinką. 
Kaip žinome, nei jam, nei kitiems šitoks ėjimas nepavyko -
visi to meto aukštieji pareigūnai buvo greitai suimti, su
grūsti į kalėjimus, ištremti, sušaudyti. Net ir buvę vadovai, 
kaip prezidentas A Stulginskis, prieštaravęs A Smetonos 
autoritetiniam režimui, neišvengė tremties ir be jokios 
kaltės buvo nubaustas kalėti 25 metus ir tik po Stalino mir
ties iš kalėjimo paleistas. Okupantas savanorių pataikūnų 
neglostė - jis pats juos pasirinko. Tai įsidėmėtina. Mat 
pataikavimas, net šunuodegavimu vadinamas, juo labiau, 
kai jis siejamas su asmenine nauda, dažnai baigiasi atvirkš
čiais rezultatais. Prisimindami tas ypatingas ir liūdnas spa
lio mėnesio dienas ir po to sekusią okupaciją, kada atvirų 
pataikavimų būta daugiau nei ramiame gyvenime, turėtu
me neužmiršti, kad pataikavimai nėra vienkartiniai tam 
tikros būklės iššaukti reiškiniai. Pataikūniškoji dvasia 
driekiasi per kartų kartas, apima visų sluoksnių žmones. 
Užtat vadovams, kurie prisiima rimtą atsakomybę veikti ir 
daryti sprendimus kitų vardu, reikėtų elgtis labai atsargiai. 
Ne viskas, kas atrodo šiandien naudinga, bus naudinga ir 
ateityje. Valstybių pataikūniška politika atsisakant princi
pingumo gali būti pražūtinga. Išlieka stiprieji, kurių 
nepavergia trumpalaikė nauda. Laisvės kovotojų žūties ir 
mirties datos džiu~na, nes ką šiandien turime, be jų vargu 
ar būtume turėję. C.S. 
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Stebuklas Sibiro taigoje 
VIDMANTAS JANKAUSKAS 

Tomis dienomis, kai į savo 
skaitytojus kai kurie Lietuvos 
laikraščiai prabilo tuščiomis 
skiltimis, lyg kokia atgaiva 
nuo ambicijų, įtarumo ar net 
pagiežos persmelktos mūsų 
kasdienybės, pasirodė man 
beveik atsitiktinai į rankas pa
kliuvęs unikalus lietuviškos 
dvasios tvirtumo pavyzdys -
keli tolimoje taigoje tremti
nių leisto literatūrinio žurna
lo numeriai! Atrodo, kad ir 
kaip sunku būtų susieti dvi to
kias mūsų sąmonei priešingas 
sąvokas, kaip Sibiro taiga ir 
literatūrinis žurnalas, visgi tai 
yra tikrovė, realus, nors ir be
veik nežinomas mūsų istorijos 
faktas. Žinoma, vartant tuos 
ranka prirašytus, mokyklinio 
sąsiuvinio dydžio leidinėlius, 
sunku juos lyginti su norma
liais žurnalais ar netgi partiza
nų laikraščiais bei pogrindžio 
spaustuvių produkcija, nes šie 
sąsiuvinėliai tuomet nebuvo 
padauginti ir negalėjo turėti 
poveikio didesniam skaitytojų 
ratui. Žurnalo numeriai tam 
ir nebuvo skirti; vienintelis 
egzempliorius tiesiog keliavo 
iš rankų į rankas ir buvo pri-

einamas gal tik dešimčiai kitai 
tremtinių. Kaip ir ant zuperi
nio maišo popieriaus parašyta 
Sibiro lietuvaičių maldakny
gė, kaip ir neseniai išleistos 
lagerinės kun. S. Kiškio Vilties 
maldos, šis Altajaus krašte at
siradęs leidinukas buvo tarsi 
tremtinių malda už savo gim
tinę, už savo kalbą, už savo 
tautą. 

Nenoriu sakyti skambių 
žodžių apie kovas su pavergė
j ais, apie didvyriškumą etc. 
Nereikia. Ir patys žurnalo lei
dėjai apie tai, matyt, negalvo
jo. Tai buvo tik jaunų žmonių 
bandymas bent mintimis su
grįžti namo. Neveltui ir pava
dinimas šiam iš jaunatviško 
maksimalizmo atsiradusiam 
leidiniui po ilgų svarstymų bu
vo pasirinktas būtent toks -
Tėvynės ilgesys. Jie nemanė, 
kad ilgesys gali būti nusikals
tamas, jie nemanė, kad daro 
kažką prieš ką nors, jie nebijo
jo savo kūrinėlių pasirašyti 
savo pavardėmis, nors, aišku, 
žinojo, kad ir tokia nekalta 
kūryba gali prišaukti nelaimę. 

Kas gi tie jaunuoliai, leidę 
Tėvynės ilgesį? Tai Danutė ir 
Algirdas Rozmanai iš Pane-

vėžio, Vitalija Dambravaitė, 
išvežta iš Utenos, Nijolė ir Al
girdas Vaisiūnai - irgi uteniš
kiai, molėtiškė Janina Kum
pinaitė ir Aleksandras Maku
tavičius iš Panevėžio. Tuomet, 
1944 m., kai išėjo pirmieji nu
meriai, visi buvo dar nepa
prastai jauni, daugiausia dvi
dešimtmečiai, tačiau šiandien 
jie jau negali visi susirinkti 
prie vieno stalo ir prisiminti 
tuos nelengvus jaunystės me
tus. Nebėra tarp gyvųjų Nijo
lės, o kiti gerokai likimo iš
blaškyti. Lietuvoje gyvena tik 
keturiese. Aleksandras Maku
tavičius, pirmasis savo drau
gams iškėlęs literatūrinio lei
dinėlio idėją, bene daugiausia 
prisidėjęs prie jo leidimo ir 
bene labiausiai dėl jo nuken
tėjęs, šiandien prisimena: 
"Dar gimnazijoje domėjausi 
literatūra, svajojau ją studi
juoti, bandžiau šį tą rašyti. Ir 
čia, Sibire, pašėlusiai norėjosi 
kurti, rašyti. Vieną kartą pa
siūliau ir savo draugams, pa
tekusiems į tremtį iš gimnazi
jos suolo, susiburti tartum į li
teratūros būrelį ir išleisti laik
raštuką. 

Nukeltai 3-čią psl. 
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~ RELIGlrul!ME GYVENIME 
Paauglių vasaros stovyk

lą "Septyni" surengė Ateiti
ninkų federacija rugpjūčio 7-
13 d.d. Pivašiūnuose. Stovyk
lavo 57 vaikai iš įvairių vie
tovių, vadovaujant Vilniaus 
Sv. Juozapo kunigų semi
narijos klierikams ir studen
tams savanoriams. Storyklos 
tema buvo septynios Sven
tosios Dvasios dovanos, vyko 
pasikalbėjimai ir užsiėmimai 
pagal kiekvienos dienos te
mą. Projektas "Septyni" vyk
domas ketvirtus metus, kas
met kitoje vietoje. Stengia
masi įtraukti vaikus, kurie 
nėra stovyklavę jokioje sto
vykloje. 

Krikščioniškojo gyveni
mo bendruomenių stovykla 
vyko rugpjūčio 11-15 d.d. 
"Anykščių šilelio" poilsio na
muose. Dalyvavo 120 žmo
nių, bene pusė jų - krikščio
niškojo gyvenimo bendruo
menėms priklausančių šeimų 
vaikai ir paaugliai. Jiems bu
vo parengta atskira progra
ma. Suaugusiems paskaitas 
krikščioniškos antropologi
jos temomis skaitė doc. dr. 
Irena EgJė Laumenskaitė, 
Vilniaus Sv. Juozapo kunigų 
seminarijos dėstytoja. Sto
vykloje dalyvavo ir Mišias au
kojo Jėzaus draugijos Lietu
vos-Latvijos provincijos pro
vincijolas kun. Aldonas Gu
daitis, SJ, ir Lietuvos krikš
čioniškojo gyvenimo bend
ruomenių dvasinis asistentas 
kun. Stasys Kazėnas, SJ. Tar
nystės grupelė supažindino 
su savo viešnage Lurde, kur 
dalyvavo Prancūzijos krikš
čioniškojo gyvenimo bend
ruomenių kongrese. 

Šv. Juozapo kunigų se
minarijoje naujieji mokslo 
metai prasidėjo trijų dienų 
rekolekcijomis, kurias vedė 
kun. Rolandas Karpavičius iš 
Telšių vyskupijos. Rugsėjo l 
d. surengtas susipažinimo va
karas, o rugsėjo 2-3 d.d. Vil
niaus seminarijos auklėtiniai 
dalyvavo piligriminėje kelio
nėj e į Pivašiūnus. Mokslo 
metai pradėti rugsėjo 4 d. iš
kilmingomis Mišiomis, ku
rioms vadovavo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. Šiais 

metais studijas seminarijoje 
tęs 44 klierikai, 2 broliai uni
tai bei 2 Dievo Gailestingu
mo bendruomenės broliai. 

Kauno kunigų seminari
jos bendruomenė naujus 
mokslo metus pasitiko rug
sėjo l d. Mišiomis Kauno ar
kikatedroj e bazilikoje, ku
rioms vadovavo Kauno arki
vyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius. Pirmąją 
mokslo metų dieną taip pat 
buvo Mišios, o vakare semi
narijos rektorius teol. lic. Au
relijus Žukauskas aptarė se
minarijos gyvenimo tvarką, 
buitį, atliktus per vasarą dar
bus. Kauno seminarijoje stu
dijuos 54 klierikai, 8 rengiasi 
Šiluvos Jono Pauliaus II na
muose įsikūrusiame paren
giamajame kurse, taip pat 
seminarijoje studijuoja trys 
broliai pranciškonai. 

Vytauto Didžiojo univer
sitete rugsėjo l d. mokslo 
metų pradžiai iškilmingas 
Mišias Kauno arkikatedroje 
bazilikoje aukojo arkivysku
pas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, Katalikų teolo
gijos fakulteto (KTF) Vytau
to Didžiojo universitete Di
dysis kancleris. Dalyvavo 
"Ąžuolyno" orkestras, VDU 
vadovai, dėstytojai ir studen
tai. Pamokslą pasakė KTF 
dekanas kan. doc. dr. P. Smilgys. 

Vilniaus vyskupijos ku
nigų susirinkimas įvyko rug
sėjo 6 d. Paskaitą apie Mari
jos ir Bažnyčios motinystės 
sampratą Sv. Rašte skaitė 
biblinės teologijos doktoran
tė, Vilniaus Šv. Juozapo ku
nigų seminarijos dėstytoja 
Ingrida Gudauskienė. Susi
rinkime kalbėjo Vilniaus ar
kivyskupijos jaunimo sielova
dininkas kun. A. Bogdevi
čius, kvietęs kunigus parekla
muoti Vilniaus arkivyskupi
jos jaunimo dienas, organi
zuojamas kaip piligriminė 
kelionė iš Aušros Vartų į Tra
kus. Taip pat kalbėta aJ?ie 
Kunigų fondą. Vilniaus Sv. 
Juozapo seminarijos rekto
rius kun. R. Šalaševičius su
pažindino su seminarijos rei
kalais prasidėjus naujiems 
mokslo metams. 

Bendruomeninis gyvenimas -
alternatyva partijoms 

PROF. S. SAJAUSKAS 

Kaskart silpstant Lietu
vos valdančiosioms parti
joms, jų vadams praradus 
dorinius orientyrus, o tiks
liau, susiorientavus į pini
gus, dažnai į didelius pini
gus, valdžion išrinktiesiems 
ir paskirtiesiems atvirai 
spjaunant juos išrinkusiems 
į veidą, viešai demonstruo
jant antipatriotizmą, stebi
mas žmonių nusivylimas par
tine veikla, abejojama jų tei
se tvarkyti kasdienį žmonių 
gyvenimą. 

Tokią išvadą galima pa
daryti stebint bendruomeni
nį gyvenimą nepriklausomo
j e Lietuvoje. Nutrūkus so
vietiniams varžtams, išsilais
vinus nuo cenzūros, asmeni
nių seklių ir valstybinės kont
rolės labai greitai įsikūrė 
daug naujų klubinių organi
zacijų. Situacija labai prime
na XIX š. pab. - XX š. pra
džią Amerikoje po pirmosios 
lietuvių emigracijos bangos. 
Tiesa, tuokart vyravo savi
šalpinės, krikščioniškos ir 
tautinės organizacijos, sie
kiant išlikti, neprarasti lietu
viško identiteto svetimame 
krašte. 

Lietuvoje gi visuomeni
nių organizacijų kūrimosi 

stimulai kiti. Vyravo tremti
nių ir politinių kalinių bend
rijos, susibūrusios pagal so
vietinių lagerių ar tremties 
regionų pavadinimus. Taip 
atsirado keistai, dažnai ru
siškai ar Rusijos nacionalinių 
mažumų vardais skamban
čios organizacijos: Laptevie
čių bendrija (ištremtųjų į at
šiauriausią Sovietijos vietovę 
prie Laptevų jūros organiza
cija), Vorkutiečių bendrija 
(Vorkutos lagerių kaliniai), 
Komijos politinių kalinių 
bendrija (Komių autonomi
nės respublikos gulago kali
niai), Irkutskiečių bendrija 
(Irkutsko srities tremtiniai), 
Igarkiečių bendrija (Igarkos 
politiniai kaliniai ir tremti
niai), Kolymos politinių ka
linių bedrija (Kolyma - di-

džiausio lagerių tinklo regio
ne nuo Beringo sąsiaurio iki 
Magadano ir Vladivostoko 
vieta). 

Kitas pjūvis - kaimo 
bendruomenių kūrimasis. 
Kaip alternatyva partinėms 
rietenoms ir susiskaidymui, 
iniciatyvūs bendruomenių 
vadovai - kunigai, seniūnai, 
mokytojai - ėmėsi iniciaty
vos burti savo miestelių 
bendruomenes, sukviesdami 
suvažiuoti visus ten gimu
sius, iš ten išvykusius ar iš
tremtus, per karus emigravu
sius kraštiečius. Gražu skai
tyti apie tokius bendruome
nių renginius, dažnai rengia
mus miestelio kokio nors ju
biliejaus proga, į kuriuos su
plaukia šimtai žmonių. Daž
nai tokie renginiai pradeda
mi šv. Mišiomis, apvainikuo
jami naujo, Lietuvos heral
dikos komisijos aprobuoto 
herbo ar vėliavos pašventini
mu, paminklo atidengimu ar 
kryžiaus pašventinimu. 

Nemažiau visuotiniu 
reiškiniu tapo giminių suva
žiavimai. Pradžioje giminėje 
atsiranda metraštininkas, ra
šantis giminės istoriją nuo 
pačios pradžios, nuo kada 
dar galima gauti žodinę ar 
rašytinę informaciją. "Nu
piešus" giminės genealoginį 
medį, natūraliai atsiranda 
noras susipažinti su tuo me
džiu iš arčiau, sukviečiant 
šaknis ir visas šakas bei ant 
jų bręstančius vaisius į suva
žiavimą. O koks puikus ren
ginys! Kiek naujų pažinčių, 
atgaivintų prisiminimų, bend
ra užstalė! Tegul simboline, 
ant vejos ar medžio paunks
mėj , bet su šnekomis, eilė
mis, dainomis. 

Visai taip, kaip Viskačkų 
giminės suvažiavime, gegu
žės 2 d. įvykusiame Krosnoje 
(Lazdijų savivaldybė). Vasa
rei Jakimavičiūtei (6-oji šaka 
nuo kamieno) bei Ramučiui 
Kaspariūnui (5-oji šaka) su
darius genealogines lenteles, 
pavyko nustatyti, kad prieš 
200 metų giminės proprotė-

vis Pranciškus, bėgdamas 
nuo baudžiavos atvyko į kita
pus Nemuno buvusį Krosnė
nų kaimą. Matyt, tai įvyko 
tuo metu, kai Krosnėnai, 
kaip ir visa Užnemunė, buvo 
"po prūsais" (1795-1807), ir 
baudžiavos dar nepažino. 
Galima taip pat suvokti, kad 
Viskačkai jau tada pamilo 
laisvę, kurią visais įmano
mais būdais gynė jų verti pa
likuonys. 

Dabar Pranciškaus Vis
kačkos giminėje Viskantai 
(amerikoniškai Viskas), Mi
liukai, Staniukynai, Vinikai
čiai, Jakimavičiai, Kaspariū
nai, Sajauskai, Čiupliai, Gu
daičiai, Asadauskai, Miliū
nai... Giminė didžiuojasi lie
tuvybei didžiai nusipelnu
siais kunigais dr. Antanu 
Staniukynu, Antanu Miluku, 
pasaulinio garso profesoriu
mi Romu Viskanta. Deja, jie 
caro ar sovietų represijų per
sekiojami turėjo palikti tėvy
nę, ir didžiausius darbus jai 
nuveikė gyvendami JAV. Mū
sų kartos žymesnieji: politi
nis kalinys Algirdas Jakima
vičius, politkalinė ir tremti
nė poetė Milda Viskantaitė
Zaveckienė, poetė Veronika 
Berulienė, knygos Suvalkijos 
geografija autorius Justinas 
Sajauskas, taip pat "Armo
nikos" ansamblio solistas 
Ramutis Kaspariūnas, daili
ninkas Jeronimas Čiuplys„. 

Renginio kulminacija -
paminklo Krosnėnų kaimo 
senosiose kapinaitėse šventi
nimas, kur visi renginio da
lyviai susirinko tuoj po šv. 
Mišių. Užrašas akmenyje 
skelbia, kad jį pastatė Vis
kačkų provaikiai prieš 200 
m. čia atvykusiems protė
viams atminti. 

Gausus atvykusių gimi
nių skaičius (per 100 žmo
nių) ir nutarimas dėl sekan
čio suvažiavimo datos rodo, 
kad tokie renginiai reikalingi 
kaip vanduo išblaškytiems, 
išsibarsčiusiems, bendravi
mo trokštantiems giminai
čiams. 

Paminklas Palangoje Lietuvos laisvės kovų sajūdžio (LLKS) Kardo rinktinės Narimanto kuo
pos partizanams, žuvusiems 1945-1953 m. už Lietuvos laisvę Ntr. S. Sajausko 



Lietuvos kardinolo a.a. V. Sladkevičiaus tėviškėje statomos Rožinio slėpinių koplytėlės. 
Kairėje Kaišiadorių vyskupijos kurijos kunigai ir vysk. J. Matulaitis, dešinėje nuncijus 
P.S. Zurbriggen 

Stebuklas Sibiro taigoje 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Mano idėja draugams pa
tiko ir po savaitės, 1944 m. 
balandžio 16 d. per Atvelykį, 
mes jau laikėme savo rankose 
literatūrinį "žurnalą", kurį pa
vadinome Tėvynės ilgesiu. Tai 
buvo sąsiuvinis su ranka per
rašytais mūsų eilėraščiais, ap
sakymais. Mes surengėme li
teratūrinį vakarą: į vieną ba
raką sukvietėme savo motinas 
(visų tėvai buvo lageriuose ), 
broliukus, sesutes, senelius, 
kitus tautiečius. Kiekvienas 
perskaitėme savo kūrinius, 
mums plojo. Kokia tai buvo 
šventė! Su dideliu entuziazmu 
mes kūrėme ir toliau. Per vie
nerius metus prirašėme sep
tynis Tėvynės ilgesio sąsiu
vinius. 

Reikia pasakyti, kad tas 
viešas skaitymas barake tebu
vo tik po pirmo numerio. Nors 
suaugusieji ir plojo, džiaugėsi, 
tačiau kartu jiems kilo ir bai
mė dėl savo vaikų. Janinos 
motina uždraudė dukrai 
bendradarbiauti Tėvynės ilge
syje. Reikėjo veikti dar slap
čiau. Septintas, paskutinis nu
meris išėjo 1945 m. gegužės 2 d. 
Po to literatūrinis būrelis iširo. 

Žinoma, Tėvynės ilgesio 
puslapiuose skelbta tremtinių 
kūryba nebuvo lygiavertė ir, 
matyt, ne visa gali pretenduoti 
į vieną gretą su geriausiais 
mūsų "sibirinės" literatūros 
pavyzdžiais, tačiau aš čia nesi
ruošiu plačiau aptarinėti tų 
dalykų. Pasakysiu tik, kad už
mojo jauniesiems žurnalo lei
dėjams tikrai netrūko. Buvo 
publikuojama poezija, apsa
kymai, dienoraščio ištraukos, 
vaizdeliai, gausu įžymių žmo
nių minčių_. Pabandyta dėti ir 
vertimus. Stai jau pirmajame 
numeryje randame A. Maku
tavičiaus išverstą A. Puškino 
Gėlę. Argi tai ne įdomus fak
tas šio rusų literatūros klasiko 
kūrybos vertimų istorijai? 
Dviejuose numeriuose randa
me ir redakcijos žodį skaityto
jams. "Pavasarį gimsta meilė, 
pavasarį stiprėja viltis, pava-

sarį aplanko poetus įkvėpi
mas, kuris yra kūrybiniu gyvy
bės eliksyru. Nesigailėkime 
darbo laisvomis minutėmis ir 
tyliais, šviesiais vakarais", -
rašoma 2-ame numeryje. 

Leidėjai ypač geranoriški 
visų pradedančių rašyti atžvil
giu. Buvo net nutarta neskelb
ti leidinyje kritikos straipsnių, 
o visas kritines mintis išsakyti 
per susitikimus. Dėl to šian
dien negalima konkrečiau pa
sakyti, ką patys Tėvynės ilgesio 
autoriai galvojo apie savo bi
čiulių kūrybą. Iš viso buvo pa
skelbta 62 eilėraščiai ir 23 
prozos kūrinėliai. Bendra visų 
septynių numerių apimtis -
224 puslapiai! Kažin ar ne
vertėtų pagalvoti apie tai, kaip 
šį unikalų mūsų tremtinių lite
ratūros paminklą kokiu nors 
būdu padauginti ir padaryti 
prieinamesnį šių dienų skaity
tojui? 

Na, o Tėvynės ilgesio isto
rija su paskutiniu žurnalo nu
meriu nesibaigė. A. Makuta
vičius pasakoja: "Atėjo 1946 
metai. Karas jau buvo pasibai
gęs, vis daugiau svajojome 
apie grįžimą į tėvynę. Pavasarį 
pas mus ėmė lankytis jaunuo
lis, ištremtas iš Kauno, vardu 
Mindaugas, gyvenęs rajono 
centre už 50 km. Jis irgi do
mėjosi literatūra, rašė eilėraš
čius. Mes, žinoma, parodėme 
Tėvynės ilgesį, kuris, kaip jis 
sakė, jam labai patiko. O mo
tinai tas Mindaugas nepatiko, 
ji man apie tai pasakė. Aš at
sakiau jai: 'Mama, tu ir savo 
šešėlio bijai'. Kol gyvas būsiu, 
neužmiršiu šių savo žodžių ... 
Motina buvo teisi: tas Min
daugas buvo, kaip dabar sa
koma, KGB informatorius". 

Ne trukus pas Algirdą ir 
kitus Južakovo "mechpunkte" 
buvo atliktos kratos, konfis
kuoti Tėvynės ilgesio nume
riai, dienoraščiai, kiti rank
raščiai. 1946 m. teismas Bar
naule už tai, kad 1944 m. orga
nizavo nelegalų literatūros 
būrelį, kuriame 1944-1945 m. 
nelegaliai su draugais leido 
žurnalą Tėvynės ilgesys, kurio 

turinys "pagrinde rėmėsi anti
sovietinėmis nuotaikomis" ir 
kitus panašius "nusikaltimus", 
kaip kad "antisovietinio turi
nio literatūros gaminimas ir 
laikymas, buržuazinės Lietu
vos aukštinimas ir sovietinės 
valstybės diskreditavimas" 
A. Makutavičiui paskyrė 10 
metų lagerio, galima sakyti, 
po pusantrų metų už kiekvie
ną Tėvynės ilgesio numerį. Tie
sa, iš šio "honoraro" jis atsi
ėmė tik 8 metus ir 8 mėne
sius, bet vis tiek GULAG'as 
nusinešė pačius gražiausius 
jaunystės metus. Į Lietuvą A. 
Makutavičius grįžo tik 1961-
aisiais, nematęs Tėvynės 21 
metus! 

Na, o Tėvynės ilgesys? Ke
lis dešimtmečius atrodė, jog 
tie iš kančios ir ilgesio atsira
dę leidinėliai bus negrįžtamai 
prapuolę. Bet štai 1990 m. 
KGB Vilniuje teikėsi grąžinti 
reabilituotam A. Makutavi
čiui iš jo kratos metu paimtus 
rankraščius, tarp jų ir tuos ne
įkainojamus septynis sąsiuvi
nius. Visai nenukentėjusius, 
tik su užrašais ant kiekvieno: 
"Izj ato 12. 7.46". Stebuklas 
įvyko. Po 44 metų laukimo, 
taigoje nedrąsiai gimęs dva
sios kūdikis pagaliau iš trem
ties grįžo į Tėvynę. Atgimimo 
stebuklas. 

Rašytojas P. Dirgėla po
karinę mūsų istoriją palygino 
su ilgai trukusia gavėnia, po 
kurios sulaukėm advento. Ta
čiau jis irgi ne amžinas. Su
lauksim stebuklingos Kalėdų 
nakties, tikrai sulauksim, o si
birus bei gulagus, tarpusavio 
rietenas beprisiminsime tik 
kaip užtrukusį laukimą. Bet 
kol kas mums dar tik atrodo, 
kad sugrįžome į Lietuvą, kad 
sulaukėme advento pabaigos. 
A. Makutavičiaus žodžiais 
tariant: l Dangus žvaigždėtas, 
bet tamsus. l Visur tylu. Tik šu
nes loja. l Ir rodos man, kad 
jau esu l Ne Sibire, o Lietuvo
je. 1991 

(Iš leidinio Nepalūžę, Vilnius 
2002) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Kinijoje 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus oficialiu vizitu 
rugsėjo 25-
26 d.d. lan
kėsi Kinijo
je. Pirmąją 
vizito dieną 
susitiko su 
Šanchajaus 

Ntr. DELFI vic~meru, su 
kuriuo aptar-

ti dvišaliai ekonomikos san
tykiai, verslo plėtojimo gali
mybės Lietuvoje. Preziden
tas su delegacija dalyvavo 
Sushou upės vandens valy
mo projekto, vieno didžiau
sių ir moderniausių Kinijoje, 
atidaryme. 

Pekine jį priėmė Kinijos 
liaudies respublikos prezi
dentas Hu Jintao. Pažymėta, 
kad auganti Kinijos ekono
minė ir politinė įtaka pasau
lyje bei Lietuvos narystė Eu
ropos sąjungoje atveria nau
jas perspektyvas abiejų vals
tybių santykiuose. Kinijos 
prezidentas pabrėžė ekono
minių ir prekybinių santykių 
svarbą, tikisi ekonominių 
santykių plėtojimo trans
porto, laivininkystės ir aukš
tųjų technologijų srityje. 
Prezidentai taipgi aptarė 
Jungtinių Tautų valdymo re
formą. 

V. Adamkus su delega
cija dalyvavo verslo forumo 
"Atrask Lietuvą - vartus į 
Europą" atidaryme. Taip pat 
vyko susitikimas su Kinijos 
Liaudies atstovų susirinkimo 
pirmininku Wu Bangguo ir 
ministeriu pirmininku Wen 
Jiabao. Prezidento vizito Ki
nijoje metu iškelta nauja ini
ciatyva skatinti tarpparla
mentinius ryšius. 

Populiariausias politikas 
Savaitraščio Veidas už

sakymu rugsėjo pradžioje at
likta apklausa rodo, kad Lie
tuvos gyventojai labiausiai 
pasitiki prezidentu Valdu 
Adamkumi bei mano, kad iš 
visų valdžios pareigūnų jis 
geriausiai atlieka savo parei
gas. Buvo apklausta 500 Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio gyven
tojų. Prezidentu teigia pasi
tikintys 30. l% apklaustųjų, 
kai tuo tarpu nei viena val
džia ųepasitikinčių yra 
31.7%. Siek tiek mažiau pre
zidentu pasitiki tik 50-59 
metų gyventojai, bedarbiai 
ir panevėžiečiai. 

Geriausiai iki šiol buvu
siu vyriausybės vadovu laiko
mas ilgiausiai premjeru iš
buvęs Algirdas Brazauskas. 
Ypač gerai jį vertina did
miesčių jaunimas, asmenys, 
dirbantys privačiame sekto
riuje bei turintys aukštąjį iš
silavinimą. Antroje vietoje -

-

buvęs premjeras, dabar kon
servatorių vadovas Andrius 
Kubilius, kurį geriausiai ver
tina 30-39 amžiaus žmonės, 
vilniečiai, klaipėdiečiai ir be
d ar b i ai (23% ). Tuo tarpu 
naujasis premjeras Gedimi
nas Kirkilas itin patinka na
mų šeimininkėms (21.4%) ir 
kauniečiams, skelbia DELFI. 

DidinsVRP 
Lietuvos vyriausybė nu

tarė nuo 2006 m. spalio l d. 
padidinti valstybės remia
mas pajamas (VRP) 20 litų 
vienam asmeniui, t.y. nuo 
165 Lt iki 185 Lt, skelbia 
DELFI. Tuo siekiama di
dinti paramą nepasiturin
tiems gyventojams ir atsi
žvelgti į šilumos kainų augi
mą.VRP padidinimas dau
giausia palies Piniginės so
cialinės paramos mažas pa
jamas gaunančioms šei
moms (vieniems gyvenan
tiems asmenims) įstatymu 
nustatytos piniginės sociali
nės paramos gavėjus. Teisę 
gauti nemokamą maitinimą 
mokyklose įgis mokiniai iš 
šeimų, kurių pajamos per 
mėnesį vienam šeimos na
riui sudaro 277 .5 Lt (šiuo 
metu 247.5 Lt). 

Padidėjus valstybės re
miamoms pajamoms, padi
dės nepakankamas pajamas 
gaunančių gyventojų pragy
venimo lygis, o tai pat suma
žės pajamų skirtumas tarp 
atskirų gyventojų grupių. 
Nuo spalio l d. iš valstybės 
biudžeto papildomai reikės 
13.2 mln. Lt, o iš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
biudžeto - apie 1.2 mln. litų. 

Turto grąžinimas žydams 
Rugsėjo 28 d. ministeris 

pirmininkas Gediminas Kir
kilas susitiko su JAV žydų 
komiteto Tarptautinio žydų 
reikalų departamento direk
toriumi Andrew Baker. Kaip 
praneša DELFI, vyriausybė 
šiuo metu baigia paruošti 
nuo 1995 m. galiojančio įsta
tymo dėl religinių bendruo
menių nuosavybės teisių at
kūrimo pataisų, pagal kurias 
žydų bendruomenei būtų 
grąžinamas turtas arba mo
kamos kompensacijos, pro
jektą. Įstatymo pataisos sei
mo siūlomos svarstyti šioje 
rudens sesijoje. 

Turto grąžinimo ir kom
pensavimo procesą planuo
jama pradėti ne anksčiau 
kaip 2009 m., kai bus išmo
kėti pinigai Lietuvos pilie
čiams už neišlikusį nekilno
jamą turtą, o baigti - 2020 
m. Sovietinės okupacijos 
metu nusavinto žydų bend
ruomeninio turto grąžini
mas Lietuvai kainuos iki 170 
mln. litų. RSJ 

CJ) • Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos išsenka ir 
>- išsibaigi-a, dvasia išsiblaško ir patsai darbas pasidaro stebėti-
1- nai bergždžias. 

Z • Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamies~ 
bet ir dirbdami dėl Dievo garbės, Dievą garbiname ir jam tar-

~ naujame. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) .... 
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Metinė šventė Anapilio sodyboje 
Pasimelsta ui lietuvos kankinius, pasidllaugta parapijos veikla, 

pUiu koncertu, vakariene, visq pabendravimu 

Kai prasideda ruduo, rim
ties ir kafJmJrjo llugimo fone, 
atrodo, dera prisiminti, tar
tum arčiau pajuati, ir Lietuvos 
bnJdnim, kuri1Į gubei ir at
minimui Kanados Anapilio 
sodyboje, paatalyta ir. vantu 
pavadinta šventovė. č\a kas
met vyksta šventinis renginys, 
suderintas su parapijos atlai
da.ia. Šiemet toks jvyko rug
sėjo 24 d. 

b kalbėte blbėjo, kad tipo
pietė - neeilinė. 1'8 tampri
tardami, kai kurie plojo mu
zikos taktan, ir 'riaa tai kėlė 
nuotaiba iki aprimuaiq debe-
1ų ••• Nėra abejonės, kad tol 
nuotaikos pagautu, parapijos 
t.aJyboa pinnininku R. Pau
lionis užlipo i sceną. atliatojo 
prie mikrofono, pasveikino 
gausią publiką ir pakvietė D. 
Ahbalienę vadovauti šventa 
programai. Pastaroji glaustai, 
bet ryškiai ap!ve)gė parapijos 
veJklą, pok.yčim, negailėdama 
įdomių statistinių duomeną. 
Baigus pranešimų. pakvietė 
scenon Prisikėlimo kredito 
kooperatyvo valdybos pirmi
ninką A Simonavičių, kuris 
~parapijų. paHnkė... 
jęa jai ir toliau gra!iai veikti, 
klebonui iteikė čekj. 

nua, prie "Ointarėlią" prisi
jungė stambūs "gintarai-ės" -
parapijos choristai. Susidarė 
įdomm jungtini! choras, pa
dainB.V9$ tris patriotines, d1111-
geliui :tinamas ir ne vienam 
daru spaud!iančias dainas -
KMr • ' laliuoja, Mano Lietwa 
ir~ Lietuvos. Pastarąją 
atliekant dainavimą dar la
biau BUBtiprino "Sūduvos" ka
pela. o atsisukus dirigentei, ir 
iš publikos pasigirdo balsą, 
įsijungusių i bendrą dainavi
mą. 'lbo ir buvo u!baigtu ne
ilgas, bet įspūdingas koncer
tas, apvainikuotas klausytojlĮ 
cWugesiu, rengėjų gėlėmis ir 
padėkomis atlikėjams. 

bdnekutiuojant su stalo kai
mynais. Po vakarienė! buvo 
formaliai pristatytas naujasis 
parapijos klebonas tun. Vy
tautu Staškevičius. Savo žo
dyje jis dėkojo Bllllirlnkusiems 
ir parapijos veikėjams, visus 
kvietė stipriau aukomis remti 
parapiją ir jaunimą jwigtis i 
veiklą. 

bmigam - naujajam klebonui 
ir buwaiam, 26 mebul parapi
jai sėkmingai vadovavusiam. 
prel JoDlli Stailreoličiui. Įteik
tas didžiulis "napoleonas", 
kuriuo vėliau klebonas vaišino 
svečius. Kava, arbata ir aaldu
mynais, aaduvie&ms grojant, 
baigta mddaug keturiu va
landas trukusi šventė, dauge
liui ilgam išlibjanti atminty
je. Snl. 

Ilgiausių metų sugiedota 
IU linkėjimais abiem broliam 

Susirinkus gana gausiam 
būriui tautiečių, ilkilmė 3 
val.p.p. J!1'8dėta procesija IU 
nešamu Svenčiausiuoju (prel. 
J. Stalhvičius), vėliavomis ir 
parapijos choru. Nors lietui 
lainojant, nulygiuota iki šv. 
Jono lietuvių kapinių toply
i!ios ir po palaiminimo maldų 
grj!ta i lventovę. Stambėjo 
D. Grigutienėl vadovaujamo 
puapijos choro 'legul bana 
garbinamas tradicinė giesmė, 
kaip įvadas i Mišias, kuriu 
koncelebravo klebonu bm. 
V. Staškmčius, prel. J. Staš
kevii!ius, klm. J. Šileika, 
OFM, asistavo diakonas dr. 
K. AmbroWlis, skaitęs Evan
geliją. Skaitinius akaitė R. 
Paulionill. Pamokslą pasakė 
klebonas, apibūdindamu 
šventumo aavybes, pabrif.da
mas &nonėae ryškill3111MD1111-
diškumo bei pavydo bruožus, 
kurių išvengti ptengia hentie
ji. o LiebM>s bnldnjai meaa 
kaip pasiaukojimo bei idealiz
mo lvyturiai ir pavyzdžiai. 

Programos vadovei pa
kvietus, i sceną pradėjo lipti 
8-osios Damų šventės mėly
nais marškinėliais apsirengę 

Įspūdfiais nespėjus pasi
dalinti - jau ir J. Gurtlienės 
bei jos talkininkių paruošta 
liilta vakarienė, prieš kurią 
maldą sukalbėjo prel. I. Stal
tevičius. Bėgo malonios ald
~k.~ begurkin:oįant ~~· 
besisotinant skama1s valgiab, 

Lietuvos kanJriniq henti1 metu l.m. ~o 24 d. Anapilio 
110cly'bo1 aaŲje paaerbti ir apdovanoti du broliai kunipi -
pnL Jonu StallnWm ~e), limę• puaJIUu kle'boul, 
Ir v,taata1 StallevWua, llemet perimęa klebono pareigai 

An~pili~ ~~~ ~ "Gintareliai>t da1n1n1Ųa1.kėa. 
Po ją paairodė akompaniato
rė E. Morkū.nienė ir vadovė
dirigentė D. Grigutienė. Ne 
pizmą kartą daugeliui matyti, 
girdėti, bet via pagirti ir nenu
sibodę. Skardžiais balseliais 
jie atliko keletą įdomių dai
neliq, muzikalumo ir gero su
sidrausminimo reikalaujan
čių, net ir judesius panaudo
jant, kad klausytoj111111 būtų 
aišku. k.as labiau pabrėžta. 

Nlr. K. Polbul 

Po Mišiq dauguma šven
tės dalyvią rinkosi į rudens la
pais papuoštą didžiąją Anapi
lio ų, pripildytą baltai deng
tų stalų. Vis susitikimai, vis 
pasimatymai, trumpi pokal
b~ su~~~~aty-

Gralq vaiką paai.rodymą 
nuolird!iais plojimais iverti-

Liebnol bnkinię hmtil clŲYiai iJkilminao• 'f8brieU• metu l.m. rugsijo 24 d. clicliiqjoje 
AnapWo sodJbos lldje Nlr. K. Polb111 

tais pa!istama1s, w; pwpasa-
koj~ai ~~e sveika.t~, p~
d•hmm111 linomoDIJll 11' neži
nomomis naujienomis, Tą re
tesni bnmfesi nutrauki: kape
la "Sūduva", scenoje sustojus 
septyniems vyrams su akonte
onais ir annonikomis. Štai jie 
- V. Dalyta (vadovas), P. Vil
kelill, J. Balaišis, V. Pečiulis, 
R. Budrys, J. Banacvičius ir 
K. Jonušonis. 'nanti jų muzi-

Anapilio 1ody'bo1 ffią chorai "Gintariliai" ir parapijo• chorai, ..aclovaqjami mm. DeimanU. Griptien.N, bei kapela 
"Sidlna", 'ftld. Vito BŲaDB, atuq mtmnf propamlĮ liet1mll DnJdnh1 lvm~e l.m. rapijo 24 d. clldlloJoje Anaplllo AlfJe 

N~K.Polbul 

Ar mums reikia melo detektoriaus? 
ALQ!MANJAI ZOWIAS 

Ko tik neišranda liq laikq moblinčiai, kokilĮ 
gudrių mechanizmą bei prietaisų sugalvoja, kokių 
naudingų, stebuklams prilygstančią, daiktų mums 
pasiūlo. Antai seldyl, dabar tyrėju wdinamas, pa
:help į tavo akių rainelę, spustels gudrlllla aparato 
mygtuką ir pasat,I tavo pavardę, aptiks ant taure
lė! pirito atspaudą ir kaip iš rašto pem.aitys tavo 
biografijų. aprašys tavo kelias ir klystkelius, net pa
aiškins., kodėl ir ką tu šiandien iš tos taurelė! gėrei 
Tuko girdėti, kad yra išrasta melo detektoriumi va
dinama mašjna, tmi nepakenfia netiesos sakymo; 
ji išgirdusi šimto vilkq balsu staugia. Netenka abe
joti dėl tokios teisuolės egzistavimo, nes, kaip liwli
ja patikimi lialtiniai, tokią mafimi U: m.ūsų lialis yra 
importavusi. 'Illmu kodėl ji nenaudojama? Kiek 
darbo atkristų prokuratūrai, policijai, teismams, 
specia1ioms tarnyboms, seimo komitetams ir komi
sijOJllB ir net pačiam prezidentui! Kiek. lėšų biitų su
taupyta! Antai, dabar tiriant iM1111s Valstybėa sau
gumo departamento iškilaus darbuotojo žilti, susta
tei i eilutę auklituB veikėjus A PochJ, A Sadec:ką, 

A Dri!ių. A. Januliką, A Paula11ską prid tą teisy
bės ielkotoją. pareikalavai kalbėtis au mašina - iš 
baimės "pribrukti" i kelnes 'Visą tiesą išpyškintų. 'Ih
aau - ne. Kodėl? Kodėl tie teisybės aparatai tūno, 
kai turėtų stovėti visose valstybės institucijose tie-„..- . ? __ ,_„ . -" ..... gi.l • • SOI _.57uOJe • ..-...-.... o, - pnoaas.„„ \llD1De3 ••• 

Skaitytojas gal dar nepamiršo Mikių Mitės me
lagėlio, kitą AMB'u vadinto. 'Illi jam ta nelaboji 

1· ·"'''-'- ··"'--··'-"' kai .• u •• 1.....: bf d mlJDI V~ ~11.Ui';. JJI) ~YMWA•VJ1 amas, 

"ili Kauno" telefonu kalbėjo. kai KGB archyws su
degint siūlė (vėliau jo pasekėjai tik naudom beveik 
šimtmečiui uždraudė), kai priel rinkimus "runke
liams" aubo blnua žadėjo. 

Panaiu. kad AMB•as, turėdamas negerą valią ir 
pabnbmai didelę galią. neva liaudies lėšų taupy
mo dėlei, palitą mašiną po devyniaia raktais laiky
~ kad ji nenugintų, ko ''runkeliams" nedera žinoti. 
ŠilĮ eilučią 1111torlus, non yra teisybės sakymo šali
ninkas, pritaria AMB'o įsakymui, ginanjl,jam .bno
Dių ramybę. 

Ar galite įsivaizduoti, mielieji imonėll, lw bii
tq, jei tos matinoc-teiauolės atlirastq visų 1ygiq val-

džiose? Prancūzišką viršgarsinių konkordų kauki
mas., palyginus su nepakeliančią melo mašinų gau
desiu, prilygtq bitelės diiqesiui 

Kiek menu ii vaikystės, jei bandydavau netieų 
sakyti tėvams ar mokytojui, jų tvirtinimu, man kru
tėdavę ausys. o akyse pasirodydavę kipliukai. ~i'll 
reiškini11 pats matyti negalėjau, todėl tvirtinimu ti
kėjau. Nereikia b!lti psichologu ar "sielų in!inieriu
mi", tad pamatytumei daugybę netiesą sakančio 
suaugusio f.mogaus elgesio polymių: ausys nekruta, 
tipliutq nesimato, tači1111 nerišliai lemena, ~ 
ja., nerimas vetžiaai brtu su prabitu iš kaktos, pra
s1inhJS valandėlei, j tą patj klausimą atsako jau ki
taip, vartoja parazitiniais tapusius !odelim "neatsi
menu", "nekomentuosiu", "leiakite į šį klausimą 
neatllakyti" ir pllll.. Ir klauso melagėJio wlatybės vy
rai ir motetya, gal iš gailesčio jam ar iš paplbo.1 jo 
ntimamui pareigybei vair.duoja, kad melagylltę pri
ima ui tiesą. kitaip tariant, melui pritaria, meluoja 
111111. 

O .bnonės girdi, mato, melagius atpdįsta ir 
lino, kad melo kojos ilgos, tačiau kelias trumpas. 
'lbdėl ap.teisime be melo detektoriaus, tik gerai įsi
žiūrėkime ir įsiklausykime, ką rodo kalbėtojų 
elgesys. 



Skaldyk ir valdyk 
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

Kažkada 100% vienijusi 
visus dirbančiuosius, profsą
jungos buvo viena turtingiau
sių Lietuvos organizacijų, tu
rėjusi išplėtotą valdymo struk
tūrą, specialiose aukštosiose 
paruoštus kadrus ir visiems 
dirbantiesiems priimtiną ir 
svarbią ideologiją - jų intere
sų gynimą. Bet svarbiausia -
Lietuvos profsąjungos turėjo 
ir tebeturi stiprų užnugarį -
tarptautines organizacijas su 
tobula teisine reglamentacija 
ir moraline bei materialine 
pagalba. 

Tokia galinga opozicija 
buvo nepriimtina besikurian
čios kapitalistinės nomenkla
tūros darbdaviams, todėl dar 
demokratijos atkūrimo pir
mosiomis dienomis, dar 1990 
m. buvo kirstas pagrindinis 
smūgis - nacionalizuotas prof
sąjungų turtas. Toliau - pagal 
scenarijų "skaldyk ir valdyk". 

Subyrėjusi į atskiras prof
sąjungas galingoji organiza
cija neteko savo valdymo 
struktūrų, neteko specialistų. 

Beliko plika, nuoga gynimo 
idėja. Bet ką ji reiškia be ma
terialaus pagrindo, be struk
tūros, be specialistų? Net pla
katas demonstracijoje kainuo
ja (medžiaga, dažai, darbas), 
o ką jau bekalbėti apie strei
kuojančių parėmimą, sergan
čių gydymą ar kitokį vargstan
čių šelpimą? Bejėgę profsą
jungą paliko 85% jos narių, 
ir 85% nario mokesčio. 

Štai tokią, suskaldytą, ap
grobtą ubagę jau galima val
dyti "riestainio ir bizūno" me
todu bei vaizduoti demokrati
ją. Tai yra, grąžinti trupinėlį 
turto (riestainį) ant abejotino 
teisinio pagrindo (bizūno), 
tokiu būdu pastoviai laikyti 
profsąjungas baimėje vėl ne
tekti jo. 

Pasekmės akivaizdžios: ar 
nors vienas streikas (medikų, 
mokytojų, policininkų) pasie
kė savo rezultatų? Ar nors 
viena trišalė sutartis su vyriau
sybe ir pramonininkų konfe
deracija padidino minimalius 
atlyginimus iki normalių? Kai 
tuo tarpu valdžios vyrų algos 

10 kartų didesnės nei dirban
čiųjų? Ar nors vieną kartą sei
mo svarstomą įstatymą (biu
džeto, pensijų, paramos, algų) 
profsąjungos pataisė, papildė 
ar pateikė savo variantą, nau
dingą dirbantiesiems? 

Ar iškovojo padvigubinti 
algas biudžetinių organizacijų 
darbuotojams, šiemet surin
kus dvigubai didesnį biudže
tą!!! Ne ir dar kartą ne. Nors į 
seimą pastoviai išrenkami 
profsąjungų vadovai, prade
dant K. U oka, P. Giniotu ir 
baigiant A. Sysu ir A. Bal
siene. 

Visi kaunasi dėl iš ES at
einančių lėšų, o tuo tarpu 8 
bilijonai litų viršaus biudžete 
lyg ir nieko nedomina, niekas 
nesikauna, o juo labiau nesi
rūpina jų panaudojimu. Tiesa, 
seimūnai iš jų pasikėlė alge
les. O juk privalėjo pirmoje 
eilėje pasirūpinti skurstančia 
tauta. Juk akivaizdžiai dvigu
bai daugiau ižde, reiškia dvi
gubai didesnes algas, pensi
jas, dotacijas sveikatos apsau
ga, švietimui, kutūrai. Bet ne
kyštelėjo nė dešimt litelių, ir 
tyku bei ramu. Jokia profsą
junga neužsistojo, neužpro
testavo. 

Lietuvos ekonomika 
Valstybinė strategija: konkurencinga ekono
mika, V. Samonio atsiliepimas į akad. Vilko 

straipsnį Veide 2005 m. liepos 21 d. 

Gerb. akademike, 
Jūsų straipsnis Veide liečia kertinius Lie

tuvos plėtros klausimus. Konkurencinga 
ekonomika nėra tik koks nors, kad ir kom
pleksinės bei protingos strategijos rezultatas, 
bet veikiau visuomenės ekonominė gyvensena, 
atsiremianti į gyvybingą ekonominį modelį. 
Tą gyvenseną galima įtakoti gera/bloga 
ekonomine/valstybine politika, strategija. Ge
ras pavyzdys čia yra labai konkurencingas JAV 
ekonomikos modelis, pvz. palyginus su Euro
pos klaidžioįančiais modeliais ar tiesiog 
klystkeliais. Siuo metu tą modelį (veikiau 
ekonomiką bendrai) blogai įtakoja Bush ad
ministracijos fiskalinė/ekonominė politika 
(dvigubas, trigubas deficitas, etc.), betgi JAV 
ekonomika gerai atsilaikys prieš bet kokius 
bandymus ją "sugadinti"z nes ji vis atsinaujina 
savo modelio rėmuose. Slovė tokio amerikie
tiško atsinaujinančio modelio kūrėjams, kurių 
dar ir šiandien yra "vijoklių lygos" universite
tuose JAV (teko su kai kuriais iš jų dirbti, ta
čiau niekas iš jų nebenori dirbti Bush administ
racijai), tačiau tokia pat didelė, o gal didesnė 
šlovė Amerikos žmonėms, kurie nesirenka 
"vakarykštės dienos" trumpalaikio psicho
loginio patogumo vardan, o nuolatos spaudžia 

į priekį. Lietuvai labai reikia mokytis iš tokių 
pavyzdžių. Deja, nesitikiu to iš dabartinės 
Lietuvos vyriausybės, kuri perdėm sovietinio 
sukirpimo (net 15 metų po laisvės atgavimo, 
tikra gėda visiems mums lietuviams!). Ar ga
lima tikėtis, kad lietuviai pagaliau pasimokys 
iš amerikiečių ar pagaliau iš kitų (pvz. airių, 
britų)? Aš labai noriu tikėti, kad atsakymas į 
šį klausimą bus teigiamas. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Valdas Samonis 

KLB vicepirm. Vida Stanevičienė, Vilniuje 
aplankiusi ses. Ignę Marijošiūtę 

Ntr. O. Stanevičiūtės 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI ,...,.. __ 

Tęsia šalpos tradicijas 
Tarptautinį apdovano

jimą už labdaros nuopelnus 
gavo Ivey šeima (London, 
ON), kurios jau kelinta karta 
tęsia ne tik senelių pradėtą 
verslą, bet ir šalpos tradici
jas. Nuo 1948 metų Ivey fon
das yra paaukojęs įvairiems 
tikslams 62 mln. dol. Jie yra 
paskyrę 11 mln. Londono 
Western universitetui, vieti
nėms ligoninėms. Ivey fon
das neaplenkė ir Toronto 
mokslo bei sveikatos įstaigų. 
Paskutiniais dešimtmečiais 
Ivey šeima daug lėšų skyrė ir 
skiria išsaugoti sengirėms 
(boreal forest). Tarptautinio 
yerslo organizacija, įsikūrusi 
Sveicarijoje, ir vienas iš 
didžiausių privačių Šveicari
jos bankų kasmet skiria pre
mijas pasaulio verslininkų 
šeimoms už dosnią paramą 
humanitariniams tikslams. 
lvey šeima - pirmoji Kana
doje, gavusi tokį garbingą 
įvertinimą už labdaros dar
bus. 

Kanados statistikos duo
menimis mažėja turistų skai
čius. Daug mažiau negu 
ankstesniais metais žmonių 
atvyksta iš Australijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Japoni
jos, Meksikos ir D. Britani
jos. Šiek tiek gausesnės tu
ristų grupės lankėsi iš Kini
jos, Olandijos, Hong Kong 
ir Pietų Korėjos. Sumažėjo 
ir Kanados - JAV vienos die
nos kelionės. Kaip rodo nuo 
1972 metų pradėta registra
cija, šią vasarą pietinę Kana
dos sieną peržengė mažiau
sias lankytojų skaičius. Prie
žastys gali būti įvairios: di
desnė Kanados dolerio ver
tė, benzino kainos, naujos 
pasienio taisyklės. Travel and 
Leisure žurnalo atlikta ap
klausva apie labiausiai lanko
mas Siaurės Amerikos vietas 
mini 4 Kanados miestus. Ta
čiau populiariausių miestų 
dešimtuke jie visi užima pas
kutines vietas. Tai Vankuve
ris, Quebc City, Victoria ir 
Montrealis. Sąraše nėra pa
ties didžiausio Kanados 
miesto Toronto. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper pasakė 
savo pirmąją kalbą Jungtinių 
Tautų posėdyje Niujorke. 
Daugiausia dėmesio skyrė 
Afganistanui ir NATO misi
jai šioje šalyje. Jis dar kartą 
patvirtino, kad Kanada ne
paliks neužbaigto darbo, 
nors ir mokėdama skaudžią 
kainą. Jis paragino ir kitas 
NATO šalis skirti daugiau 
pagalbos šiai šaliai. Būda
mas Niujorke, S. Harper su
sitiko su šio miesto versli
ninkais, ekonomikos klubo 
nariais, aptarė dabartinius 
ir galimus ryšius tarp abiejų 
šalių, pabrėžė, kad JAV 
kongreso įstatymas, reika
laujantis turėti pasus, keliau
jant tarp abiejų šalių, stab
dys verslo plėtrą ir verslinin
kų judėjimą. S. Harper pa
minėjo ir Kanados nuostatą 
ginti savo nuosavybės teises 
Arktikoje. 

Kanados pietinė siena -

8,900 km ilgio - atviriausia 
pasaulyje. JAV žada ją pa
versti elektronine tvora. Or
laivių ir gynybos pramonės 
verslovė "Boeing Co." pasi
rašė sutartį pagaminti elekt
ronines stebėjimo įrangas už 
67 mln. dol. Elektroniniai 
"sargai" bus pastatyti ant kil
nojamų bokštų 45 km ruože 
Arizonos valstijoje. Jei ši 
naujovė duos rezultatų, pa
naši įranga bus statoma per 
visą pietinę ir šiaurinę JAV 
sieną- apie 900 bokštų- ar
timiausiu metu. Jos kaina -
2.5 bln. dol. Amerikiečiai 
tvirtina, jog iš Kanados plūs
ta kontrabandininkai ir te
roristai. 

S. Maclean, Kanados 
astronautas skridęs su "At
iančio" įgula, po 12 dienų 
erdvėse sėkmingai sugrįžo 
namo. Astronautui teko at
likti sudėtingus darbus, erd
vėje statant nuolatinę tarp
tautinę stotį, kuri tiektų 
energiją. S. Maclean - antra
sis Kanados astronautas, 
vaikščiojęs erdvėje. 

Afganistano preziden
tas Karzai tris dienas pralei
do Kanadoje. Jis pasakė kal
bą Otavoje parlamente, da
lyvaujant Afganistane žuvu
sių karių artimiesiems. Sve
čias padėkojo už kanadiečių 
paramą sunkiame demokra
tijos kūrimo darbe. Jis lan
kėsi ir Montrealyje, susitiko 
su Kvebeko provincijos poli
tikais ir dviejų politinių par
tijų, labiausiai prieštarau
jančių Kanados taikdarių 
misijai Afganistane, vado
vais. Pasinaudojo proga as
meniškai padėkoti Kanados 
kariams už jų paramą ginant 
ir atstatant Afganistaną. 

Artėjant liberalų parti
jos vadovo rinkimams, ašt
rėja kandidatų ginčai, trum
pėja kandidatų sąrašas. Du 
iš jų - J. Volpe ir M. Ignatieff 
kaltinami įrašę į rinkėjų libe
ralų sąrašus nesančių ar jau 
mirusių žmonių pavardes. J. 
Volpe nepasidavė spaudimui 
atsistatydinti ir pareiškė, kad 
dalyvaus rinkimuose. Pagal 
rinkėjų palaikymą, pirmauja 
Bob Rae ir M. Ignatieff, G. 
Kennedy. 

Valstybės iždas pratur
tėjo 13.2 bln. dol. praėjusiais 
finansiniais metais - beveik 
dvigubai daugiau nei pla
nuota. Esą, tai buv. liberalų 
vyriausybės nuopelnas. Ji 
buvo užsibrėžusi mažinti 
valstybės skolą, kuri siekė 
481 bln. dol. Dabartinė kon
servatorių vyriausybė nutarė 
sutaupyti 1 bln., mažindama 
kai kurias, jos manymu, vi
siškai nereikalingas progra
mas. Nubraukė išlaidas, skir
tas advokatų, ginančių sek
sualines mažumas ir žmo
gaus teises, apmokėjimui, 
sumažino jaunimo įdarbi
nimui skirtas lėšas, visiškai 
nutraukė finansavimą šalies 
teisinės sistemos pertvarkos 
grupei (The Law Commis
sion of Canada), marijuanos 
gydomojo poveikio tyrimui 
ir kt. S.K. 
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<® MlISll TEVY!\IEJE 
AUGS KARININKŲ 

PENSU OS 

DELFI žiniomis, ma
žiausias, 430 Lt nesiekian
čias, valstybines pensijas 
gaunantys pareigūnai ir ka
riai nuo 2007 m. sausio 1 d. 
gaus didesnes pensijas. Vy
riausybė pritarė Vidaus rei
kalų ministerijos pateiktam 
Valstybinių pensijų įstatymo 
16 straipsnio pakeitimo ir 
papildymo įstatymo projek
tui, kuriame siūloma padi
dinti valstybines pensijas už 
tarnybą (ištarnautus metus) 
arba netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijas, ku
rios yra mažesnės nei 430 li
tų. Pensijos bus didinamos 
priklausomai nuo pareigūnų 
ir karių atleidimo į pensiją 
(pensijos paskyrimo) datos, 
bet ne daugiau kaip iki 430 
litų, rašoma vidaus reikalų 
ministerijos pranešime. At
leistiems iki 2007 m. sausio 
1 d. pensijos taip pat bus di
dinamos 10 procentų, tačiau 
nuo 2008 m. sausio 1 d. 

GRIEŽTINA ALKOHOLIO 
VARTOJIMĄ 

Vyriausybė pritarė sei
mo parengto Alkoholio kont
rolės įstatymo pakeitimui, 
kuris uždraustų jaunesniems 
kaip 18 metų jaunuoliams 
vartoti alkoholinius gėrimus 
kavinėse, baruose, valgyk
lose ir kitose viešojo maitini
mo įmonėse. Atkreiptas dė
mesys, kad kartu būtų tikslu 
keisti ir Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 
178 straipsnį, numatant as
menims nuo 16 iki 18 metų 
baudą už alkoholinių gėrimų 
vartojimą viešojo maitinimo 
įmonėse. Alkoholinių gėri
mų pardavėjas, jeigu par
duodant jam kyla abejonių 
dėl kliento amžiaus, turi 
teisę pareikalauti asmens 
amžių liudijančio dokumen
to. Tačiau pardavėjas negali 
būti įpareigotas kontroliuoti, 
ar jaunesni nei 18 metų 
asmenys vartoja alkoholinius 
gėrimus viešo maitinimo 
įstaigoje. Kontrolės darbą 
atlieka policija. 

NEVEIKS TERMINALAS 
BNS žiniomis, Lietuvos 

naftos perdirbimo įmonei 
"Mažeikių nafta" priklau
santis Būtingės terminalas 
neveiks 10-14 dienų, priklau
somai nuo meteorologinių 
sąlygų. Oficialiai paskelbta, 
kad nuo rugsėjo 19 d. Būtin
gės terminalas uždarytas, 
nes jame keičiamas termina
lo krovos įrenginys - SPM 
plūduras. Rusijos pramonės 
ir energetikos ministerijos 
patvirtintame naftos ekspor
to vamzdynais paskutinį šių 
metų ketvirtį tvarkaraštyje 
ties tiekimu Lietuvos krypti
mi įrašytas skaičius O. Nafta 
į Lietuvą iš Rusijos nebeteka 
nuo liepos 25 d. Liepos pa
baigoje vamzdyne ties Brians
ku įvyko avarija. Naftos ga
benimo specialistai teigia, 
kad tiekti naftą į Lietuvą nė
ra jokių kliūčių, trūksta tik 

noro, rašo Lietuvos rytas. Ki
tą mėnesį tikimasi atnaujinti 
jau kelerius metus nevyks
tantį naftos tiekimas į Latvi
jos Ventspilio uostą. Tai su
siję su Ventspilio naftos ter
minalo akcijų pardavimo var
žytinėmis, vyksiančiomis 
spalio 5-ąją. Naftos perdir
bimo gamykla žaliavos turi 
pakankamai. Plūduro re
monto metu sukaupta apie 
350,000 tonų naftos. Prem
jeras Gediminas Kirkilas tei
gia, kad "Mažeikių naftai" 
užteks žaliavos visam laiko
tarpiui, per kurį bus sustab
dytas Būtingės terminalo 
darbas. 

NAUJAS ŽURNALAS 

Rugpjūčio mėnesį pasi
rodė mokslinis žurnalas Oi
kos: Lietuvių migracijos ir 
diasporos studijos. ("Oikos" 
- graikiškai "Tėvynė".) Žur
nalas leidžiamas du kartus 
per metus Lietuvių išeivijos 
instituto, remiamas Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento. Redakcijai vadovau
ja Lietuvių išeivijos instituto 
direktorius prof. Egidijus 
Aleksandravičius. DELFI 
žiniomis, žurnalas skirtas 
akademinei visuomenei ir 
visiems žmonėms, kurie 
domisi migracija, išeivijos 
klausimais, kultūra ir studi
jomis. Jame bus ir problemų 
kėlimas, ir jų analizė. Keti
nama spausdinti migracijos 
reiškinių, ypatingai šiuolaiki
nės visuomenės, politikos 
procesų apžvalgą, atskiru 
skyriumi bus aptariama lie
tuvių išeivijos istorija ir puo
selėta kultūra. Taip pat keti
nama spausdinti archyvų iš
traukas, naujų leidinių re
cenzijas, "Kronikos" skiltyje 
bus pristatomi specialūs įvy
kiai bei renginiai Lietuvoje. 
Žurnalo bendradarbiai bus 
įvairių sričių specialistai, 
mokslininkai, kultūros vei
kėjai, politikai. Antrasis žur
nalo numeris turėtų pasiro
dyti metų pabaigoje. Leidi
nio tiražas - 500 egzemp
liorių. Jį planuojama platinti 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. 

KIAULIENOS KAINOS 

Per du mėnesius kiaulių 
supirkimo kaina Lietuvoje 
padidėjo 30%. Šiuo metu 
Lenkijoje kiaulienos sker
dienos kilogramas kainuoja 
70 centų pigiau negu Lie
tuvoje, skelbia BNS. Rusijo
je aukščiausiu lygiu nuspręs
ta šalyje auginti daugiau 
kiaulių, o ne importuoti iš 
užsienio. Per 5 metus ketina
ma atkurti visą kiaulininkys
tės sektorių, statomi nauji 
ūkiai. Tačiau kol jų nėra, lie
tuviai tuo naudojasi, kadangi 
rusai moka gerą kainą. Tuo 
tarpu lenkams draudžiama 
įvežti kiaules į Rusiją. Todėl 
pigesnė lenkiška kiauliena 
patenka į Lietuvos parduo
tuves. Prekybininkai taip pat 
pastebi, kad pirkėjai Lietu
voje ieško pigesnės kiaulienos 
ir nesidomi jos kilme. RSJ 

Hamilton, ON 
A.a. SOFIJAI ORVIDIE

NEI mirus Hamiltone, reikš
dami užuojautą sūnums - An
tanui ir jo žmonai Bonnie, Jo
nui ir jo žmonai Mary-Catheri
ne, vaikaičiams - Ryan, Alison, 
Patrick, Debra, Lisa, jos atmi
nimui Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $20 - A. Rimkienė; po 
$10 - M.Borusienė ir A. Didž
balienė. J.K. 

AUKOS PAGALBAI LIE
TUVOS VAIKAMS: a.a. Jono Jo
kubyno atminimui $30 (JAV) 
aukojo A.Y. Laniauskai; a.a. 
Arūno Kezio atminimui $50 au
kojo S.S. Kelly; a.a. Sofijai Or
vidienei mirus, užjausdami sū
nus -Antaną, Joną ir jų šeimas, 
Pagalbai Lietuvos vaikams au
kojo: $30 - E.M. Klevas; $25 -
D.M. Jonikai; $20 - G. Agur
kienė, E. Beržaitienė, E.K. Gu
dinskai, E. Liaukienė, V. Raguc
kienė; $10 - F.M. Gudinskai. 

A.a. ALDONOS LAUGA
LIENĖS ketverių mirties meti
nių atminimui jos vyras Anta
nas Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo $200. Dėkojame auko
jusiems - PLV komitetas 

Atėjo ruduo į Simo Augaičio sodą Watertown, CT 

Visa išeivijos lietuviška spaudo. 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir "Tėviškės žiburiams". Kos gali
te, paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu. 

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 

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

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

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 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 
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Prezidentas Adamkus Pagėgiuose 
Prisiminė jaunystės draugą - čikagietį A. Mackų, žuvusį eismo nelaimėje 

EDVARDAS ŠULAITIS šviesi asmenybė ir tikras Lie- ravo su moksleiviais ir moky-
Mokslo metų pradžios tuvos patriotas. Tai sakyda- tajais. 

proga rugsėjo 1-ąją Lietuvos mas V. Adamkus net susigrau- Apie iškilmes Pagėgiuose 
prezidentas Valdas Adamkus dino. daug rašė ne tik regioninė 
buvo nuvykęs į Pagėgių mies- Po prezidento kalbėjęs spauda, bet ir didieji respubli
telį. Ten jis dalyvavo pirmą šios senokai, dar 1936 metais, kiniai dienraščiai - Lietuvos 
kartą per 70 metų iš pagrindų pastatytos mokyklos direkto- rytas ir Respublika. Mus apie 
suremontuotos mokyklos ati- rius greitai reagavo į tokį mo- tai informavo mokyklos litera
daryplo iškilmėse. kyklos siekiamo vardo suteiki- tūros mokytojos - V. Vaiva-

Šią vidurinę mokyklą pre- mą. Jis kreipėsi į šiose iškil- dienė ir V. Žuklijienė, suku
zidentas pasirinko žinodamas, mėse dalyvavusius Švietimo riomis jau senokai palaikome 
kad Pagėgiai yra jo gero jau- ministerijos atstovus ir pareiš- tiesioginį ryšį. Jos rašo, kad 
nystės draugo poeto Algiman- kė, jog neabejoja, kad šie pri- po mokyklos remonto A. 
t,9 Mackaus, vėliau tragiškai tars jau seniai brandintam no- Mackaus muziejui paskirtos 
Cikagoje žuvusio kultūros vei- rui - Pagėgių mokyklą pava- naujos, erdvesnės patalpos. 
kėjo, gimtinė, o pačioje mo- dinti A. Mackaus vardu. "Galima pasidžiaugti, kad 
kykloje, kur mokėsi poetas, Prezidentas savo kalboje, dabar muziejus atrodo daug 
yra įsteigtas A. Mackaus at- be kita ko, paminėjo, kad po geriau negu anksčiau", - tei
minimo muziejus. A. Mackaus žūties 1964-aisiais gia jos ir kviečia apsilankyti. 

Kaip pranešė šio muzie- jam teko nedėkinga pareiga - Iš prezidento šios mo-
jaus steigėjos, mokyklos lite- atpažinti tragiškai mirusio kytojos sužinojo, kad Čikago
ratūros mokytojos - Vilma poeto kūną. Policija žuvusiojo je mirė nuoširdus muziejaus 
Vaivadienė ir Vanda Žuklijie- kišenėje rado ant popieriaus talkininkas, A. Mackaus kny
nė, prezidentą labiausiai su- skiautelės užrašytą telefono gų leidi:rųo fondo vedėjas G. 
jaudino kai kurios ten rodytos numerį. Juo paskambinę pa- Vėžys. "Si žinia mus sukrėtė 
senos nuotraukos, kuriose jis reigūnai surado tuo laiku Či- ir nuliūdino. Labai norėtume 
atpažino ir savo buvusius na- kagoje gyvenusį gerą poeto perduoti savo užuojautą jo ar
mus Čikagoje bei patį poetą bičiulį - dabartinį Lietuvos timiesiems ir visiems jį paži-
su kitais bičiuliais daugiau nei prezidentą. nojusiems. Tai tikrai didelė 
prieš 40 metų. netektis visiems lietuviams ir 

Apžiūrėjo mokyklą čia, ir Amerikoje", - rašomo-
Mokyklą pavadino Prezidentas V. Adamkus kytojos. Jos taip pat pasida-
A. Mackaus vardu nepraleido progos apžiūrėti ir lino ir linksmesne žinia - A. 

Užbėgdamas įvykiams už šią 640 moksleivių priglau- Mackaus muziejui rodinių pa
akių, savo kalboje šią viduri- džiančią mokyklą, kurios at- žadėjo paieškoti pats Lietuvos 
nę mokyklą prezidentas pava- naujinimo darbų sąmata sie- prezidentas. 
dino Algimanto Mackaus var- kia 11 milijonų litų. Į tą sumą Dabar belieka laukti, ka
du - to jau kuris laikas siekia įeina ir iki kitų metų birželio qa mokykla, kurioje mokėsi 
anksčiau minėtos mokytojos mėnesio planuojamos užbaig- Cikagoje tragiškai žuvęs A. 
bei nemaža dalis kitų švieti- ti naujos sporto salės su tribū- Mackus, gaus gimnazijos sta
mo darbuotojų. Savo kalboje nomis, baseinu ir pirtimi sta- tusą ir bus oficialiai pavadinta 
prezidentas paminėjo, kad tyba. Lietuvos vadovas, apžiū- jo vardu. O tai, kaip tikimasi, 
tragiškai žuvęs poetas buvo rėjęs mokyklą, ilgokai bend- įvyks gana greitai. 

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 i r 

""" Co ll ingwoodo apy
linkėse kreipkitės į 

l~--'--------' 

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 

• 
PEDOS SPEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAl SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VlETrNĖ NEJAUTRA fR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRlEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRrK IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRJIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

Niujorke uždaroma lie
tuvių Aušros Vartų šventovė, 
esanti šio miesto ištaiginga
me Manhattan rajone. Kaip 
rašoma Amerikos lietuvyje, 
uždaroma paskutinė lietu
viška parapija Niujorke. 
Aušros Vartų šventovė buvo 
pastatyta daugiau kaip prieš 
100 metų liet}lvių parapijie
čių lėšomis. Sventovės salė 
yra vienintelė Niujorke lie
tuviškiems renginiams. Prieš 
vienerius metus įsisteigė 10 
kultūrinių ir meninių rengi
nių klubas "Niujorkiečiai ša
lia mūsų", pritraukdamas 
daug naujų ir jaunų žmonių. 
Liepos 31 d. kun. E. Sawicki, 
lietuvių kilmės, gavo Niujor
ko kardinolo E. Egan raštą, 
kviečiantį kunigą susitikti. 
Susitikime kunigui buvo pra
nešta, kad Aušros Vartų 
šventovė bus uždaryta. Ku
nigas atsakęs "kad tai yra 
klaida". Kardinolas taip gi 
nenurodė uždarymo datos. 
Tai turėsią įvykti prasidedant 
žiemai. Spaudoje paskelbta, 
kad tame rajone, kur yra 
Aušros Vartų šventovė, nu
matyta pradėti didžiulę butų 
ir viešbučių statybą. Aušros 
Vartų tikintieji renka para
šus ir rengia apeliacinį krei
pimąsi arkivyskupijai su pra
šymu peržiūrėti šventovės 
uždarymo nutarimą. Kardi
nolas E. Egan pasikalbėjime 
su kunigu E. Sawicki pažy
mėj o, kad šventovės par
duoti arkivyskupija nesiren
gianti. 

Ispanija 
Kaip pranešama Lietu

vos žiniasklaidoje, apie Is
panijos lietuvių bendruome
nę PLB seime Vilniuje kal
bėjo jos pirmininkė Loreta 
Paulauskaitė. Ispanijos lie
tuviai esą nuolat palaiko ry
šius su namiškiais Lietuvoje, 
o dauguma jų bent kartą per 
metus aplanko gimtąjį kraš
tą. Dauguma lietuvių šiame 
krašte jau yra įsikūrę - turi 
namus, automobilius, vaikai 
tanko ispaniškas mokyklas. 
Siame krašte gyvena maž
daug 30,000 tautiečių. Pasak 
pirmininkės, atvykėliams 
esanti neįdomi bažnytinė 
veikla, daug aktualesnė šiuo 
metu - sporto ir švietimo sri
tis. Lietuviai save ypatingai 
sutapatina su krepšiniu. Pas
taruoju metu Ispanijoje vei
kia lietuvių mokyklos su 
maždaug 300 vaikų. Kasdie
niniai reikalai esą išspręsti. 
Tik dažniausia iškyla klausi
mas - pasilikti svetur ar grįž
ti į Lietuvą. Asmeninis apsi
sprendimas šiuo metu esąs 
svarbus, todėl Lietuvos vy
riausybės iniciatyva yra le
miamos reikšmės. 

Britanija 
Anglijoje, Manchester 

miesto teisme, nubausti du 
lietuviai klaipėdiečiai - 27 
metų Marius Renkė ir 25 
metų Antanas Vaišnoras. 
Teisme jie buvo pripažinti, 
kaip rašoma Lietuvos spau-

doje, kaltais dėl ginklų kont
rabandos, ketinant sukelti 
pavojų. Prokurorai įrodė, 
kad minėti lietuviai dalyvavo 
vienoje didžiausių ginklų 
kontrabandų. Jų užduotis 
buvo saugiai paslėpti gink
lus automobilyje i[ juos per
vežti į Britaniją. Sį krovinį, 
perėmė britai, turėjo per
duoti Manchester miesto 
nusikaltėliams. Teismo spren
dimu M. Renkė kalės 18 me
tų, o A. Vaišnoras - 14 metų. 
Abu nuteistieji bausmę at
liks Britanijoje ir po to bus 
deportuoti į Lietuvą. Lietu
viai buvo sulaikyti praėjusių 
metų rugpjūčio 3 d. Strat
forde. (Byla tęsėsi ištisus 
metus). Volvo automobilyje 
policija aptiko 30 vokiečių 
gamybos automatinių pisto
letų su duslintuvais ir apie 
1,220 įvairių šaudmenų. 

Gudija 
Breste neaiškiomis ap

linkybėmis žuvo Lietuvos 
saugumo karininkas, diplo
matas Vytautas Pociūnas. Jis 
buvo Lietuvos generalinio 
konsulato G~rdine patarėjas 
ministeris. Zuvo rugpjūčio 
23 d. naktį, iškritęs pro langą 
iš daugiaaukščio viešbučio. 
Tokią versiją yra pateikęs 
Gudijos saugumas, laikyda
mas šį įvykį nelaimingu atsi
tikimu. Lietuvos generalinė 
prokuratūra atlieka ikiteis
minį tyrimą. Generalinės 
prokuratūros organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos 
departamento vadovo A. 
Klinkos teigimu, daryti išva
das apie Gudijoje žuvusio 
diplomato mirties aplinky
bes yra dar per anksti. Tyri
mai tęsiami, o žinovų galuti
nės išvados gali paaiškėti tik 
po kelių savaičių. Vytautas 
Pociūnas palaidotas rugpjū
čio 26 d. Vilniuje, J eruzalės 
kapinėse. 

Prieš Švč. Trejybės at
laidus Gervėčiuose pasirodė 
išleista nedidelė knyga Ger
vėčių krašto dukra. Tai prisi
minimų leidinys apie talen
tingą moterį Janiną Alek
nienę, kilusią iš Galčiūnų 
~aimo, Gervėčių apylinkėje. 
Sioje knygoje spausdinama 
dalis velionės eilėraščių, 
skelbti straipsniai laikraštyje 
Lietuvių godos, įdėta taipgi 
jos pieštų paveikslų, padary
tų atvirukų, sveikinimų, kuli
narinių receptų, liaudies me
dicinos patarimų, nuotrau
kų, gyvenimo istorijų. Kny
gos išleidimui aukojo "Ger
vėčių" klubo nariai, draugai 
ir giminės. Knygą išleisti pa
dėjo M. Miškinienė, M. Pet
ravičiūtė, A. Valienė. Vai
kystės ir jaunystės prisimini
mais dalijasi brolis Stasys, 
draugė M. Petravičiūtė, 
"Gervėčių" klubo pirminin
kas A. Augulis. Apie savo 
motiną rašo duktė R. Ku
čiauskienė, "Gervėčių" klu
bo narės seserys - Birutė ir 
Nijolė Kuckaitės, M. Urba
navičiūtė, J. Mažeikienė ir 
f ietuvių godų redaktorė M. 
Saknienė. J.A. 
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'Il(sinys iš 39 m. 

FELIKSĄS JUCEVIČIUS 

Žiūrint paviršutiniškai 
egiptietiškas menas atrodo 
lengvai prieinamas, bet labiau 
įsigilinus, jis yra gana sudėtin
gas ir labai skiriasi nuo vaka
rietiškojo meno, nes jo kūrė
jai, kaip minėta, vadovavosi 
skirtingomis nuo vakariečių 
idėjomis: jie turėjo traktuoti 
paveikslą kaip gyvą organiz
mą, sutapatinti meno objektą 
su jo konkrečia funkcija, res
pektuoti hierarchinį principą 
ir idealizuoti tikrovę. Kaip 
kiekvienas kūrėjas uždeda sa
vo asmens antspaudą kūriniui, 
taip ir egiptiečiai kūrėjai už
dėjo savojo pasaulio antspau
dą savo kūriniams. Tui paaiš
kina, kodėl vakarietiškojo me
no žinovai, kaip Wmckelman
nas ir Hegelis, nepajėgė tei
singai įvertinti egiptietiškojo 
meno, nes jo jie beveik visai 
nesuprato. Gal tai pateisina
ma, nes jiems buvo dar žinomi 
to meno šedevrai, ir jie visai 
nesiorientavo egiptologijoje, 
kuri buvo tuomet tik embrio
ninėje stadijoje. 

Egiptietiškas menas gimė 
ir plėtojosi, klostantis ir kris
talizuojantis pomirtinio gyve
nimo sampratai, bet tai anaip
tol nereiškia, kad jis buvo ak
las kasdieninio gyvenimo reiš
kiniams. Pagrindinės meno 
šakos, kaip architektūra, 
skulptūra, reljefas ir tapyba, 
susidūrė su vaizdavimo prob
lematika, kuri buvo spren
džiama skirtingai skirtingose 
plotmėse, bet jos niekada ne
atsipalaidavo viena nuo kitos, 
priešingai, jos susipynė viena 
su kita. Egiptietiškąjį meną 
dominavo tradicija per visus 
tris jo laikotarpius: senosios 
karalystės, vidurinės karalys
tės ir naujosios karalystės. Se
nosios karalystės architektūra 
pasižymi nuostabiu meistriš
kumu, kaip tai byloja Didžioji 
piramidė savo precizija. Visais 
laikais ir egiptietiškajai tapy
bai būdingas linijų paprastu
mas, ekonomiškumas ir tikro
vės realistinis atvaizdavimas. 

Egiptietiškos architektū
ros išlikusią dalį sudaro šven-

L I <> N 
Aplankius šį kraštą 

Paslaptingojo Egipto menas 

Meiduno žąsys. Paveikslas Kairo muziejuje Egipte 

tykių ansambliai su pilonais, 
obeliskais ir sfinksų alėjomis, 
laidojimo pastatai su pirami
dėmis, mastabomis bei uoloje 
iškaltomis kriptomis. Visi tie 
kūriniai faktiškai kalba simbo
liais, bet kartu atlieka konk
rečią funkciją, susi~tą su lai
dojimo procedūra. Cia simbo
lizmas užmena anapus pasau
lio idealią tikrovę, skirtingą 
nuo žemiškojo pasaulio, nors 
tapyba pavaizduoja dažnai ša
lia anapus ir šiapus. Šventyk
los buvo atskirtos nuo žemiš
kojo pasaulio masyvia siena, 
už jos stovėjo pilonai su išrai
žytomis scenomis, kur dažnai 
faraonas vaizduojamas nuga
lintis priešus. Tus scenos atlik
davo magišką vaidmenį: jos 
užkirsdavo kelią priešams ir 
netvarkai įsibrauti į šventyklą. 

Paprastai šventyklos orien
tavosi rytų bei vakarų linkme, 
pagal Nilo tėkmę, o ne kardi
nalinių taškų kryptimi. Jų 
pagrindinė ir įspūdingiausia 
dalis buvo tripostalis, stogu 
padengta kolonų salė. Kolonų 
kapitelius puošė akvatiniai 
augalai, o sienų žemutinėje 
dalyje reljefai vaizdavo pana
šius dalykus. Architravo ir lu
bų reljefai buvo su dangaus 
scenomis, o sienas dengė že
miškoj o pasaulio vaizdai, ir 
taip tos dekoracijos apėmė vi
są kosmosą. Šventyklos šven
čiausioje vietoje stovėjo iš
orėn žvelgiąs dievas. Relje
fuose vaizduojamų dievybių 
buvo daugiau negu šventovėje 
garbinamų. Kai kurios scenos 
siejosi su kultinėmis apeigo
mis, o kitos su kasdieninio 

~· -- --~ 

Egipto karalienės Nefertiti 
biustas 

gyve,!limo epizodais. 
Sventyklos pastatą pagy

vino skulptūros, kurios gimi
niavosi su reljefu ir tapyba. 
Beveik visos skulptūros rodo 
stovinčią ar sėdinčią figūrą, 
be jokio judesio ir žvelgiančią 
tiesiai į priekį. Tvirtai stovė
dama, ji buvo lyg išlaisvinta 
nuo erdvės ir laiko, ji simboli
zavo nemirtingumą. Kaip vis
kas Egipte, taip ir skulptūra 
buvo sukurta amžinybei. Se
nosios karalystės kai kurios 
statulos yra tikri šedevrai, prie 
tokių reikia priskirti Džeserio 
portretinę skulptūrą, Raho
teno ir jo žmonos skulptūras, 
nors jos iškaltos dvejuose at
skiruose blokuose, bet buvo 
suvoktos matyti kartu. Abi fi
gūros atrodo lyg būtų gyvos, 
pasakojama, kai darbininkai 
1871 m. jas rado, pabėgo iš 
baimės, taip buvo gyvas abiejų 
figūrų žvilgsnis. Taipogi įtiki
namai parodo kilmingą didin
gumą faraono Khefreno sė
dinčioji figūra. Visi minėti kū
riniai yra Kairo muziejuje. 

Pirmosios dinastijos lai
kais reljefas pasirodė šisto pa
letėse su žmonių ir gyvulių fi
gūromis. Reljefai buvo pirma 
išrėžti ir paskui nudažyti. 
Taipogi tapytiniai piešiniai bu
vo spalvoti. Egiptiečių kalboje 
spalva, oda ir gamta giminiuo
jasi tarpusavyje. Dažai buvo 
mineralinės prigimties ir pa
grindinių spalvų katalogas ri
botas: juoda, balta, raudona, 
geltona, mėlyna ir žalia. 

reljefais, o privatūs kapai -
tapyba, nes menkoje uolieno
je nebuvo galima išrėžti relje
fų. Tapytiniai kūriniai buvo 
laikomi antraeilės rūšies, bet 
kai kurie iš jų buvo tikri šedev
rai. Iš senosios karalystės lai
kų vienas iš gražiausių pieši
nių yra Meiduno žąsys ma
tomas Kairo muziejuje. 

Kaip reljefe, taip ir tapy
boje egiptiečiai rašydavo figū
ras profiliu, o ne frontu. Aiš
ku, žmogiškoji figūra yra ge
riau perteikiama profiliu, ne
gu frontu, nes profiliu geriau 
išryškina kontūrus ir detales, 
kūno ir galvos formas. Vis dėl
to profilio figūroje akis pa
kreipta šonu pasirodo visada 
frontu ir visa, ir tuomi egiptie
tis pabrėžė, kad akis yra žmo
giškosios fizionomijos esminis 
elementas. Jis naudojo ir kitą 
būdą: nors kūną vaizdavo pro
filiu, pečius ir viršutinį liemenį 
rodė frontu, o kojas ir dubenį 
profiliu. Perteikti žmogaus iš
vaizdą, pasakyti jo vidinę tiesą 
tik keliais brūkšniais buvo 
egiptiečio tikslas, jis neabe
jojo, kad tapyba galima išraiš
kingai perteikti nemeluotą 
tikrovę. 

XII dinastijai, t.y. viduri
nei karalystei, būdingas na
cionalinis stiprus ir gilus pa
jautimas ir įsitikinimas, kad 
dievų speciali globa padarė 
Egiptą ypatinga ir pirmyn žen
giančia bendruomene. Archi
tektūrinė statyba ėjo su politi
ne galia, bet piramidės buvo 
jau statomos iš plytų ir jų dy
dis žymiai kuklesnis. Nepai
sant to, egiptiečiai tik save lai
kė tikrais žmonėmis, o svetim
taučius lygino su gyvuliais. 

Kodėl vidurinė karalystė 
taip staiga sugriuvo, sunku 
pasakyti, istorikai mano, kad 
tai yra didžiausia paslaptis. 
Kai kas mano, kad gal tai turi 
ryšio su hiksų antpuoliais. 
Hiksai apsigyveno deltoje ir 
vėliau jų sostinė buvo Avaris. 
Hiksų įsiviešpatavimas reiškė 
Egipto baisų pažeminimą. Bet 
pagaliau Tubai, kuriuos egip
tiečiai vadino Waset, pradėjo 
Egipto išlaisvinimą iš svetim
šalių valdymo. Faraonas Ah
mosis išvarė hiksus iš Egipto 
apie 1532 m. prieš Kr., ir jis 
paliko suvienytą valstybę su 
sveika ekonomija. 

IV 

Viktoras Petravičius. Iliustracija Gulbė, karaliaus pati, 1937 m. 

Reljefas buvo arba iškel
tas arba įdubęs. Iškeltame rel
jefe figūras supanti plokštuma 
buvo pašalinta, ir taip jos iškil
davo, o įdubusiame reljefe fi
gūrų kontūrai būdavo įrėžti 
plokštumoje. Iškelti reljefai 
būdavo pastato viduje, o įdu
bę reljefai lauke, nes geriau 
išryškėdavo saulėje. Didieji 
pastatai buvo dekoruojami 

Naujoji karalystė buvo 
Egipto politinio didingumo ir 
kultūrinio klestėjimo laikai. 
Tui byloja faraono autoriteto 
atstatymas, sėkmingi užkaria
vimai Azijos kontinente, nuo
stabi gerovė viduje ir stulbi-

-E s 
nanti kūrybinė energija. Kaip 
niekada prieš tai, egiptiečiai 
kūrėjai įgyvendino žmogaus 
idealo supratimą - gyventi 
reiškia kurti ir veržtis aukštyn. 

XVIII dinastijos dažytasis 
reljefas suspindėjo užburian
čiu grožiu, ir tapyba gyveno 
taip pat aukso amžių. Dauge
lis meno kritikų laiko Tebų 
nekropolį žavingiausia anti
kinių laikų pinakoteka. Aišku, 
tai priklausė nuo ano meto 
aplinkybių: Tubų miesto išsi
plėtimas ir gyventojų padau
gėjimas ėjo kartu su kapų pa
daugėjimu ir tuo pačiu jų 
puošmenys kainavo mažiau. 
Be to, antkapinė grublėta sie
na netiko reljefams ir tai pa
skatino įsigalėti tapybai. Kiek
vienu atveju to laikotarpio ta
pyba nuostabiai ištobulėjo, ji 
pasižymėjo entuziastingu įkvė
pimu ir formų atbaigtinumu. 

Tebų nekropolio sienų 
pieštosios figūros išsidėsto 
juostomis. Retai čia matomas 
ištisas paveikslas, toks randa
mas tik monumentaliuose ka
puose. Kas čia vaizguojama? 
Įvairiausi siužetai. Cia prista
tomi visi užsiėmimai, kaip 
žemdirbystės darbai, javų kū
limas, vynuogių skynimas, me
džioklė ir žvejyba; čia matomi 
skirtingiausių profesijų atsto
vai: žemdirbiai, staliai, mėsi
ninkai, jūreiviai, kareiviai, 
jaunos šokėjos ir muzikantės; 
čia nepamirštamas ir gyvūnų 
pasaulis: šalia tauro, beždžio
nės ir rausvojo žirgo yra ir žio
gas; išstatyti damų portretai ir 
jų tualetas. Viešpataujant 
Amenhotepui III, padaugėja 
puotų ir iškilmių scenos: vyrus 
užiminėja išsipuošusios da
mos, o moteris aptarnauja 
jaunos, nuogos tarnaitės. Aiš
ku, kaip egiptiečių religinį gy
venimą su laidotuvių sceno
mis, taip ir jų menininkų gyvą 
vaizduotę dominavo laidotu
vių procesijos, raudančios 
moterys ir kultinės apeigos. 
Turint prieš akis egiptiečių 
nesiliaujančią akistatą su ana
pus, kai kas gali pagalvoti, kad 
juos turėjo nuolatos slėgti ny
kios nuotaikos bei kraupios 
stichijos, kad iki kaulų turėjo 
jiems įgrįsti žemiškasis gyve
nimas, toks galvojimas yra to
liausiai nuo tiesos. Iš tikrųjų, 
egiptiečiai buvo žvalūs ir aist
ringai džiaugėsi gyvenimu, 
kaip jų išminties literatūra, 
taip ir jų menas alsuojajoie 
de vivre. Nepamirškime, egip
tietiškoji civilizacija buvo 
rinktinė ir urbanistinė, jai bū
dingas humoro jausmas, ir tai 
pasako daug apie jos charak
terį. 

v 
Taipogi dažnai įtaigoja

ma, kad egiptietiškoji civili
zacija buvo akla laikui, nesi
keičianti ir dogmatiškai statiš
ka. Taip manyti irgi klaida: 
faktiškai ji buvo pavaldi laikui 
ir palenkta bėgančio laiko vė
jams. Iš tikrųjų, Egiptas išliko 
"nesikeičiantis" per ilgus 
tūkstantmečius nuolatos keis
damasis ir ignoruodamas pa
stovumą. 

Nukelta i 9-tą psl. 
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Aplankius ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Kad jis nebuvo sustingęs 
monolitas, byloja Amarnos 
revoliucija. Nors ji truko tik 
keliolika metų, bet tai nepa
neigia kaitos fakto ir tos kai
tos reikšmės. 

Karnako šventykloje buvo 
garbinamas Amun-Ra sinkre
tiškai jungiantis Tebų miesto 
dievą Amun ir saulės bei tva
rinijos dievą Ra, kurio kulto 
centras buvo Heliopolyje. 
Kaip sako jo vardas, Amun 
yra Paslėptasis, nematomas, 
bet viską persunkiantis galia. 
Ra yra saulė, galingiausiai ir 
matomai pasireiškianti gam
toje, kaip gyvumo šaltinis. 
Įtampa tarp lygties dviejų pu
sių, t.y. Paslėptojo ir Mato
mojo, buvo randama XVIII 
dinastijos tekstuose, kur 
Amun yra kartu dievų karalius 
ir gyvenimą teikianti saulė. 

Nors Amarnos revoliucija 
buvo iš esmės religinė, bet ji 
buvo nukreipta prieš Egipto 
tradicinį politicizmą. Nuo pat 
valdžios priėmimo pradžios 
Amenhotepas IV nusisuko 
nuo senųjų egiptiečių dievų, 
ypač nuo Amuno ir atsisuko į 
Ataną, saulės dievą, kaip vie
nintelį dievą. Jam buvo pasta
tyta nauja šventykla šalia 
Amuno šventyklos Karnake. 
Iš pradžių Atanas buvo vaiz
duojamas tradiciniu būdu 
kaip sakalas su žmogaus kūnu 
ir žmogiškais atributais. Ta
čiau trečiaisiais valdymo me
tais kaip dievo, taip ir faraono 
vaizdavimas ūmai pasikeičia: 
Saulės dievas yra tik Atano 
saulės dievas, kurio spindulia
vimas įkvepia gyvenimą fara
onui ir jo šeimai. Atanas ap
sireiškęs faraonui kaip savo 
sūnui, sutvertam pagal jo pa
veikslą, idant atstovautų jam 
žemėje. 

Nuo to momento farao
nai pradeda save laikyti to 
dievo aukščiausiu kunigu, net 
savos rūšies demiurgu, atsa
kingu už pasaulio tvarką. Pa-

keičiamas ir faraono vardas iš 
Amenhotepo į Echnatoną, ir 
faraono įsakymu Amuno var
das buvo iškapotas visuose 
įrašuose Egipte ir Nubijoje, 
net obeliskų viršūnėje. 

Viešpatavimo šeštaisiais 
metais Echnatonas apleido 
Tebų pastatus ir įsteigė naują 
miestą Amarnoje, Nilo ryti
niame krante, viduriniame 
Egipte. Naujasis miestas buvo 
pavadintas Akhetaten, t.y. 
"Saulės disko horizontas". Jis 
buvo pastatytas nepaliestame 
plėšinyje, nesutepto nei žmo
nių, nei dievų, ankstyvesniu 
buvimu. Bet kodėl ši vietovė 
buvo pasirinkta, visai nežino
ma. Amarno tapo laikinai 
Egipto sostine ir Echnatono 
karališkąja rezidencija bei 
naujosios religijos centru. 
Apie Echnatono karaliavimą 
mažai žinoma, išskyrus revo
liuciją religijoje ir mene. 
Taipogi beveik nieko nežino
ma apie santykius dvare ir ka
rališkoj e šeimoje, tik aišku, 
kad šalia Echnatono vyrau
janti figūra buvo Nefertiti, pa
grindinė karalienė. Viešpata
vimo svarbiausia data yra sep
tynioliktieji metai, Echnatono 
įpėdinis vadinosi N efernefe
ruaten, kurio tapatybė ir net 
lytis yra sunkiai išsprendžia
ma problema egiptologams. 

Grįžtant prie religinės re
voliucijos, reikia pabrėžti, kad 
yra dramatinis skirtumas tarp 
Amuno, garbinamo Karnake, 
ir Atano, kuriam buvo stato
mos šventyklos Amarnoje. 
Amunas, kaip minėta, yra 
Paslėptasis, o Atanas sutampa 
su saulės fiziniu disku, tas dis
kas yra to dievo sostas, bet ne 
pats dievas. Kadangi saulės 
diskas nuo ryto iki vakaro yra 
visų matomas, tai Atanas yra 
Amuno priešybė - jis yra Ne
paslėptasis. Echnatono saulės 
"monoteizmas" pasireiškė ra
dikaliomis reformomis visose 
gyvenimo plotmėse: įprastinė 
scholastinė egiptietiškoji kal
ba turėjo užleisti vietą kasdie
ninei kalbai; karališkoji dvaro 
tradicinė apranga buvo pa-

Pavėluotas žygis 

Ntr. S. Birgelio "Aušroje" 

keista nūdieniu apsirengimu. 
Saulės himne Atanas šlovina
mas kaip pasaulio tvėrėjas ir 
palaikytojas, kaip tas, kuris 
savo spinduliavimu gaivina vi
są kūriniją. Tam naujam tikė
jimui būdingas universaliz
mas: mylimi visų kraštų žmo
nės ir visos gyvos būtybės. 

Kai kurie egiptologai 
klausia, ar Echnatono "mo
noteizmas" nepraskynė kelio 
Mozės "monoteizmui"? Mozė 
gyveno gal šimtą metų vėliau 
faraono dvare, kur jis galėjo 
girdėti apie Echnatoną ir jo 
sukeltą religinę revoliuciją. 
Kai kas net prileidžia, kad kai 
kurie Atonui skirti himnai at
siskamba kai kuriose psalmė
se, ypač Ps 104, kuri skirta 
Kūrėjui: "Kai siunti tamsą, 
naktis ateina, miško žvėreliai 
sujunda. Ima riaumoti liūtu
kai, grobio išalkę ... Bet saulei 
tekant, jie grįžta į urvą, guolin 
lenda miegoti. Žmonės išeina 
į darbą ir ligi vakaro pluša". 
Jei Echnatonui gyvybės kva
pas ateina iš Saulės, tai psal
ministui tai ateina iš J ahvės. 

Amarnos revoliucija su
krėtė ne tik Egipto religiją, 
bet ir Egipto meną. Amarniš
kajam menui būdingas realiz
mas ir natūralizmas. Tačiau 
amarniškasis menas prieštara
vo provokuojančiai įprasti
niams egiptietiškojo grožio 
kanonams, ir kaip tik dėl to 
buvo pasmerktas nepasiseki
mui, nors ir paliko pėdsakų 
oficialioje religinėje skulptū
roje. Taipogi nepaneigiamas 
dalykas, kad amarniškasis me
nas sugebėjo kurti išraiškos 
naujas formas, kai kurie kūri
niai yra nuostabiai artimi XX 
amžiaus kai kuriems meno 
bandymams. Vėliau, Amar
nos menininkai vengė kraštu
tinumų ir sukūrė visą eilę še
devrų. Ar N efertitės biustas, 
esantis Berlyno Egipto mu
ziejuje, nėra vienas iš tokių? 
Kitas toks šedevras yra mo
ters kūno subtili studija, tikrai 
iš Amarnos laikų, matoma 
Louvre. (Pabaiga) 

Atradimas 

Jaukiame širdies kamputyje gyvena 
Meilė ... Ją šloviname, garbiname, o vėliau 
keikiame, įžeidinėjame„. Vėliau jos ieš
kome, nors ir nebuvome pametę ... Kaip 
dažnai mums atsitinka, kad ir vartai užkelti 
ir durys jau užvertos ... 

Niekada nežinai ką surasi, o ką prarasi, 
ko trokši, o kuo būsi pertekęs ... Eini, skubi... 
Sutinki tai, ko niekada nesitikėjai sutikti... 
Kaip dosniai Tau savąjį turtą dalina stebuk
lingoji gyvenimo kraitė. 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos dienos Lenki

joje 2006 metų antroje pusė
j e rengiamos 15-ųjų Lietu
vos ir Lenkijos diplomatinių 
santykių atkūrimo metinių 
paminėjimui. Jų programą 
sudaro per 100 renginių Var
šuvoje ir įvairiuose Lenkijos 
miestuose, kuriuose vyks su
sigiminiavusių Lietuvos mies
tų dienos: Krokuvoje vyks 
Vilniaus, Vroclave - Kauno, 
Gdynioje - Klaipėdos, Liub
line - Panevėžio, Torūnėje -
Kėdainių, Plocke - Mažei
kių, Olštyne - Tauragės die
nos. Lietuvos dienų Lenki
joje garbės globėjai yra Lie
tuvos ir Lenkijos preziden
tai, rengėjai - Lietuvos už
sienio reikalų ir kultūros mi
nisterijos, Lenkijos kultūros 
ministerija, Lietuvos amba
sada Varšuvoje. 

Vienas iš pirmųjų šios 
programos renginių buvo 
rugpjūčio 2 dieną Beskidų 
kalnuose prasidėjusios "M. 
K. Čiurlionio dienos Silezi
joje", skirtos MKČ dalyvavi
mo Varšuvos dailės mokyk
los plenere Beskidų kalnų 
Istebnos vietovėje 100-sioms 
metinėms paminėti. 1906 
metų vasarą grupė studentų 
dalyvavo išvykoje ir plenere, 
kurio metu MKČ kūrė vie
nus svarbiausių savo darbų -
eskizus Zodiako ženklų cik
lui ir simfoninę poemą Jūra. 
Šio renginio paskaitose, dis
kusijose ir meistriškumo kla
sėse susitiko Lietuvos ir 
Lenkijos menų akademijų 
studentai ir jų dėstytojai. 
MKČ dienas surengė Lietu
vos garbės konsulatas Kato
vicuose, Lietuvos ambasada 
Varšuvoje, Silezijos filhar
monija, Silezijos muziejus, 
Valstybinis MKČ dailės mu
ziejus Kaune, Vilniaus mu
zikos ir teatro, Vilniaus dai
lės bei Katovicų muzikos ir 
dailės akademijos. 

Rugsėjo 8 dien9 Katovi
cuose įvyko MKC skirtas 
koncertas. Silezijos filhar
monijos simfoninis orkest
ras, diriguojamas Modesto 
Pitrėno, ir lietuvių smuiki
ninkas Vilhelmas Cepinskis 
atliko MKČ, Balio Dvariono 
ir Eduardo Balsio kūrinius. 
Šios dienos renginius papil
dė MKČ kūrybai skirta tarp
tautinė konferencija ir dailės 
kūrinių paroda iš Valstybinio 
MKČ dailės muziejaus Kau
ne ir rinkinių Silezijos mu
ziejuje Katovicuose. 

XVII Tarptautinis seno
sios muzikos festivalis Ban
chetto musicale vyksta rugsė
jo 21 - spalio 15 dienomis 
Vilniuje. Jame tradiciškai 
pristatomi populiarūs bei 
dar Lietuvoje negirdėti vidur
amžių, renesanso ir baroko 
epochų kūriniai. Šiemet fes
tivalyje koncertuoja fleitos 
virtuozė Dorothee Oberlin
gen iš Vokietijos, viduramžių 
giedojimo ansamblis "Orga
num" bei italų tradicinės 
muzikos ansamblis "Accor
done", paruošęs teatralizuo
tą pasirodymą. Baigiamaja
me koncerte choras "Brevis" 

atliks ankstyvojo baroko po
puliarų kūrinį, Claudio 
Monteverdi Palaimintosios 
Mergelės Marijos mišparus. 
Festivalio metu vyks ir 
meistriškumo kursai: Lietu
vos muzikos ir teatro akade
mijoje keturias dienas muzi
kos interpretavimo paslapti
mis su Lietuvos ir užsienio 
studentais bei profesoriais 
dalinsis pianistas Aleksand
ras Puliajevas iš Vokietijos. 

Hab. dr. Janina Žėkaitė, 
literatūros mokslininkė, il
gametė Literatūros instituto 
mokslinė darbuotoja, staiga 
mirė liepos 27 dieną, eidama 
81-sius metus. Ji buvo tragiš
kai žuvusio literatūros moks
lininko hab. dr. Vytauto Ku
biliaus žmona. Mokslininkė 
gimė Degionyse, Panevėžio 
rajone. 1951 metais baigusi 
Vilniaus universitetą, ilgus 
metus dirbo Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institute 
moksline bendradarbe. 1955 
metais J. Žėkaitė apsigynė 
kandidatinę, vėliau ir habili
tacinę disertaciją. Išleisdino 
monografijas Lietuvių roma
nas (1970), Impresionizmas 
ir ekspresionizmas lietuvių 
prozoje (1977), Šatrijos Raga
na (1984), Zemaitės kūryba 
(1991), Jurg}s Savickis 
(1994), Ignas Seinius (1999) 
ir kt. Paskutinis jos darbas 
buvo monografija apie išei
vijos lietuvių rašytoją Aloyzą 
Baroną. 

lietuvos valstybinis moks
lo ir studijų fondas paskirstė 
papildomą milijoną litų dvi
dešimčiai lituanistikos moks
lo projektų. Didžiausią (100, 
000 litų) paramą gavo Lietu
vos istorijos instituto projek
tas Lietuvos Metrika: pub
likavimas ir tyrimai, vadovau
jamas dr. Artūro Dubonio. 
Lietuvos Metrika (LM) - tai 
Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio kanceliarijos kny
gos, valstybinis, seniausias ir 
pagrindinis Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės archy
vas, formuotas nuo XIV š. 
pabaigos. Rusija, XVIII š. 
pabaigoje aneksavusi Lenki
jos ir Lietuvos valstybę, LM 
išsivežė į Sankt Peterburgą. 
Dabar 600 LM knygų saugo
mos Maskvoje, kelios dešim
tys knygų yra Lenkijos sau
gyklose ir viena knyga Lie
tuvoj e. Pasak dr. A. Dubo
nio, "Istorinių šaltinių tyri
mo ir leidimo darbe Lietuva 
dėl politinių aplinkybių atsi
lieka nuo kitų valstybių dau
giau negu šimtmečiu. LM 
knygos vienintelės plačiau
siai atskleidžia etninės Lie
tuvos gyventojų praeitį." Kiti 
lituanistikos tyrimams skir
tos paramos gavėjai yra Kul
tūros, filosofijos ir meno, 
Lietuvių kalbos bei Lietuvos 
istorijos institutai, Vilniaus 
dailės bei Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos, Vil
niaus, Vytauto Didžiojo, 
Kauno technologijos univer
sitetai. Šiuo metu Fondas re
mia 30 projektų, kuriems 
nuo 2003 metų skirta per 3.8 
mln. litų. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind. . ........ 2.35% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind ......... 2.60% nuo .......... 7.00% 
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% 

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 

YPATINGAS BŪDAS TAUPYTI 

AUKŠČIAUSIAS PALŪKANAS KANADOJE* 
SKAMBINKITE 

416-532-3400 
*l metų GIC 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAM OS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

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 

KNYGOS 

Ilga dzūko kelionė 
Prelato Igno Urbono kelionė 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Šią apžvalgą pradedu nuo galo. Knygos 
galiniame viršelyje paties autoriaus ranka ra
šoma: "Savo ilgą kelionę pradėjau tėviškėje, 
prie Svaicingio ežerėlio, ir, manau, ją baigsiu 
Lemonte prie Mičigano ežero. Keliavau devy
niasdešimt penkerius metus, pamačiau beveik 
visų kontinentų grožį, bet mano širdyje paliko 
gražiausios ir brangiausios tik dvi vietos - ma
no tėviškė ir mano tėvynė Lietuva. Šiais savo 
atsiminimais, manau, esąs dar gyvas liudinin
kas - religinių, tautinių, kultūrinių ir dalinai 
tragiškų įvykių pereito šimtmečio, Lietuvoje ir 
išeivijoje". Šio įrašo data: 2005.Xll.5. 

Leidėjų žodyje skaitome, kad prelatui 
daktarui Ignui Urbonui (Urbonavičiui) 2005-
ieji buvo dukart jubiliejiniai. Tai 70 metų kuni
gystės ir 95-ojo gimtadienio sukaktys. Pastebi
ma, kad knygos autorius atsiminimus pradėjo 
rašyti tik prieš trejus su puse metų. Knygoje 
yra gausu įdomių detalių, paminėta šimtai jo 
gyvenime sutiktų žmonių. "Prelato Igno Ur
bono asmeniniai prisiminimai ir išgyvenimai 
puikiai pateikti bendrame Lietuvos, pasaulio, 
Bažnyčios istorinio, kultūrinio ir politinio gy
venimo kontekste" (psl. 369). 

Prisimindamas savo 90 metų jubiliejų, au
torius prasitaria, kad nesitikėjo taip ilgai gy
venti. Tą garbingą 90-ties metų amžiaus su
kaktį šventė prieš šešerios metus. Dabar spau
doje jau skaitėme, kad 2006 m. rugsėjo 9 d. at
našavo šv. Mišias ir tarė žodį prel. Mykolo 
Krupavičiaus palaikų perlaidojimo apeigose 
Chicago, IL. Tą patį prelatą ir visą eilę kitų 
savo gyvenimo draugų jis anksčiau palaidojo 
ir jie visi aprašomi jo knygoje. Bent penki iš 
60 knygos skyrelių paskirti artimų dvasiškių ir 
draugų mirčių aprašymui. Tai savo broliui 
Andriui, prel. Petrui Celiešiui, kun. Jonui 
Plankiui, vysk. Antanui Deksniui ir vysk. Vin
centui Brizgiui. Pirmieji keturi buvo ypač arti
mi jo visą gyvenimą. 

Knygos autorius Lietuvoje pergyveno pen
kias okupacijas, du karus ir du Nepriklauso
mybės paskelbimus - 1918 ir 1990 metais. 
Pridėjus dar 1941 m. Nepriklausomybės atsta
tymą būtų trys, bet autorius to nemini. Jam 
skaudžiausia buvo paskutinė sovietų okupa
cija, sunaikinusi trečdalį lietuvių tautos. Jo žo
džiais, buvo sunaikinta Lietuvos širdis - kai
mas. Kitiems buvo palaužta tautinė savimonė. 
Nors dabar Lietuva yra laisva, bet jos laisvei ir 
tautiniam išlikimui gresia didelis pavojus. 

Nelieka nepastebėti ir pokyčiai Bažnyčio
je. Vatikano 11 susirinkimas gerokai pakeitė 
Bažnyčią, ją pritaikydamas dabartinei dvasiai. 
Jonas Paulius 11 pakeitė popiežiaus veiklą. 
"Jis išėjo iš popiežiaus rūmų ir nusižeminęs, 
kaip kunigas apaštalas, skleisdamas meilę vi
siems ir atsiprašydamas už krikščionių klaidas, 
apkeliavo visą pasaulį" (psl. 366). Prel. Ignas 
Urbonas skaitytojui primena, kad jo amžiuje 
palaidoti septyni popiežiai. Šeši buvo palaidoti 
vien katalikų, o Joną Paulių 11 laidojo visos 
Europos ir kitų kraštų karaliai, prezidentai ir 
diplomatai, beveik visų religijų atstovai ir mi
lijoninė žmonių minia. 

Tretieji pokyčiai liečia visą pasaulį. Auto
rius vaikystėje pirmą kartą pamatė dviratį, 
lėktuvą, o dabar visai neseniai vienas lakūnas 
apskrido visą pasaulį per šešiasdešimt va
landų! Svarbiausias ne tik pereito šimtmečio, 
bet ir visos žmonijos istorijos įvykis buvo 1969 
m. liepos 16-24 dienomis. Tai Amerikos astro
nautų skrydis ir nusileidimas Mėnulyje. 

Kaip jau minėta, autorius atsiminimus 
pradėjo rašyti vos prieš trejus su puse metų. 
"Jokio dienoraščio nerašiau, viskas iš atmin
ties ... Girdėjau, kad atmintis po 92 metų ima 
silpti, todėl rašiau skubotai. Lenktyniavau su 
atmintimi, ar ji pirma išseks, ar aš pirmas 
šiuos atsiminimus baigsiu. Atrodo, šias lenkty-
nes dar laimėjau!" (psl. 367). 

~ ri l 

<;J/Lga ~ h1iuw 
Ignas Urb o n as 

Igno Urbono knygos llga mano kelionė viršelis 

Šimtai prelato gerbėjų kartu džiaugiasi jo 
laimėtam lenktynėm, nes dabar jo visas gyve
nimas susemtas ir pristatomas tarp dviejų 
knygos viršelių. Aišku, kai vidutiniškai kiekvie
niems išgyventiems metams skirta mažiau ne
gu keturi puslapiai vietos, tai pati autobio
grafija lieka tik žymesnių bei įdomesnių įvykių 
santrauka. 

Knyga parašyta chronologine eile. Visko 
pradžia - tai Tėviškė. Po to - Vabalių pradžios 
mokykla, Merkinės progimnazija, Alytaus ir 
Kauno "Pavasario" gimnazijos. Mokslo toliau 
siekė Kauno kunigų seminarijoje ir Teologijos 
fakultete. 1935 m. birželio 15-toji - tai kuni
gystės pradžia ir visa eilė pareigų Želvoje, 
Varėnoje, Kaišiadoryse. 1939 metais išvykęs į 
Amerikoje vykstantį "Pax Romana" kongresą 
turėjo progą Amerikoje likti, bet pareigos 
jausmas jį grąžino į Lietuvą. Pakelėje atgal į 
namus dar spėjo aplankyti Romą. 

Aprašomi trėmimai į Sibirą, karas, sovie
tų pasitraukimas ir grįžimas atgal į Lietuvą. 
Po skaudaus atsisveikinimo su tėvyne karui 
baigiantis atsidūrė Vokietijoje. Karui jau pasi
baigus studijavo Bonos universitete, kur apgy
nė dvi doktorato disertacijas. 1949 m. atskrido 
į Ameriką. Kun. Antano Deksnio buvo priim
tas į Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo parapiją Bast St. Louis, 
Illinois. Ten kiek apšilęs ir pramokęs angliškai 
vietos vyskupo buvo paskirtas į amerikiečių 
parapiją; Pagaliau 1954 m. buvo paskirtas į 
lietuvių Sv. Kazimiero parapiją Gary, lndiana. 
Ten buvo vikaru pirmus keletą metų, o po to 
klebonu. Šioje parapijoje išbuvo 46 metus, iki 
jos uždarymo 1998 m. gegužės 17-tąją dieną. 

Gyvendamas gana arti Čikagos, jis įsi
jungė į plačią lietuvišką veiklą su jaunimu at
eitininkuose, Dainavos jaunimo stovykloje, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijoje. Da
lyvavo Vatikano 11 susirinkime, Eucharistinia
me kongrese Pietų Amerikoje, Katalikų eu
charistiniame kongrese Philadelphia, PA. Po 
40 metų grįžo į Lietuvą lankyti sergančio bro
lio Juozo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvą lankė gal kasmet. Lankėsi Lietuvoje 
ir kai popiežius Jonas Paulius 11 atvyko į Lie
tuvą. 

Po Šv. Kazimiero parapijos likvidavimo, 
prel. Ignas Urbonas apsigyveno Pasaulio lietu
vių centre Lemont, IL. 

Nukelta į 11-tą psl. 
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KAIŠIADORIŲ VYSKUPUOJE 

Nuoširdžius siunčiu sveiki
nimus iš Kaišiadorių. 

Jau praėjo svarbiausios va
saros iškilmės mūsų vyskupijo
j e, katedros 70-metis gegužės 
mėnesyje, Kristaus Atsinaujini
mo atlaidai rugpjūčio 6 d. ir pa
minėjimas 80 metų vyskupijos 
sukakties Kaišiadoryse. Rug
pjūčio 5 d. šeštadienyjevbuvo 
pašventinta Guronių k. Zaslių 
parapijoje kard. V. Sladkevi
čiaus tėviškėje Rožinio slėpinių 
5 koplytėlės ir Marijos skulp
tūra Marija Visų Tautų Motina. 
Siunčiu Jums knygelę, tai pro
gai išleidom ir diskelį su įrašu 
bent dalies renginio. Labai esu 
dėkingas už paramą Jūsų dėl 
sakralinio Rožinio parko, pa
daryta didelė dalis, bet dar tę
siami tolimesni darbai. Dabar 
statomas namas sielovados 
veiklai, kuriame visa infra
struktūra (elektra, vandentie
kis, valymo įrengimai), reika
lingas pagalbinis pastatas. Per
spektyvoje numatyta ir centre 
koplyčia. Viskas priklausys 
nuo Viešpaties palaimos ir rė-

Ilga dzūko ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Ten taip pat yra pal. Jur
gio Matulaičio misija, kuriai 
ilgesnį laiką vadovavo A. Pa
liokas, SJ. "Kapelionas, pasi
taręs su misijos taryba, nu
sprendė jį (butą) įrengti iš 
dviejų nenaudojamų zakristi
jų. Bute trys nedideli kamba
riai: miegamasis, salionėlis ir 
virtuvėlė" (psl. 352). Anot at
siminimų autoriaus, po Gary, 
IN, dūmų, čia miškai, laukai, 
parkai, ežerėliai. Tuo tarpu 
laikas bėga. Po šešių metų, iš 
pirmųjų sutiktų žmonių val
gomajame, likęs tik vienas. 
Visi kiti jau iškeliavo į amži
nybę. Mūsų gerbiamas prela
tas Ignas Urbonas šventovėje 
koncelebruoja devintą valan
dą ryto šv. Mišias ir sako pa
mokslus, dalyvauja religinėje 
ir kultūrinėje veikloje. 

Knyga yra ypač įdomi 
autoriaus bendraamžiams Gų 
nedaug likę) ir po to sekančiai 
kartai, kurion ir man tenka 
rikiuotis. Aprašomi įvykiai, 
vietovės, žmonės vyko dauge
lio mūsų pašonėje ir yra at
menami. Stebėtina kiek daug 
žmonių knygoje paminėta. 

mėjų. Dabar yra nemažas susi
domėjimas iš visos Lietuvos 
grupėm ir pavieniai asmenys, 
aplanko, bet nėra kas vietoje 
paaiškintų, priimtų maldi
ninkus. 

Išleidom albumą Kaišiado
rių vyskupija ir jos sakralinis pa
veldas didelę knygą vyskupijos 
80-mečiui paminėti. Tarp rė
mėjų vyskupijos ribose esančių 
savivaldybių ir Jumis įrašėme, 
kaip dosnų mūsų vyskupijos 
rėmėją. Artimiausiu laiku steng
siuosi atsiųsti gal per paštą. 

Atšventėme iškilmingai ir 
Pivašiūnuose Žolinės atlaidus. 
Turime 4 diakonus, kurių kuni
gystės šventimai pramatomi 
spalio 7 d., kandidatų turime 
tris į kunigų seminariją. 

Maldoje su Jumis -
vysk. J. Matulaitis 

GRŪTO PARKAS 
Tėvynės sąjungos nariai sa

vo sąskrydžiui pasirinko sovie
tiniais reliktais garsėjantį Grūto 
parką, kuriame iš visų pusių 
stovi Stalino, Lenino, raudon
armiečių ir kitų komunistų ma
syvūs paminklai. Visur plazda 

Dėl įdomumo, savo žmonos 
prašiau atrinkti devynius nu
merius tarp 3 ir 368. Jos pa
rinktuose puslapiuose suskai
čiau 73-jų žmonių pavardes. 
Kai kurios, aišku, pasikartojo. 
Išeitų, kad vidutiniškai kiek
viename puslapyje paminėta 
7.3 pavardės. Tu.d galima teig
ti, kad, apytikriai, knygoje 
paminėta apie 2,000 pavar
džių. Knygoje patalpinta 86 
nuotraukos, daugiausia žmo
nių įvairių įvykių progomis, 
nors yra ir pastatų be žmonių. 

Einant prie aprašymo pa
baigos, reikia išreikšti nepasi
tenkinimą Lietuvoje leidžia
mose knygose praktikuojamu 
svetimų tikrinių daiktavardžių 
iškraipymu. Man tai tikrai 
barbariškai atrodo. Porą pa
vyzdžių: Providensas, Rytų 
Sent Luisas, Kvinsys, Fort 
Veinas, Salt Leik Siti, Garis, 
Beverli Šorsas, Market Parkas 
ir t.t. Antras erzinantis daly
kas yra Lietuvoje prigijusi 
praktika prie pavardžių nera
šyti pilno vardo, o tik vardo 
pirmąją raidę. Tuo praranda
ma daug vertingos informaci
jos. Trečias paminėtinas "nu
sikaltimas" yra šioje knygoje 
praktikuojamas vardo pirmo
sios raidės ir pavardės sugrū-
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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 

raudonos vėliavos ir kabo įvai
rūs komunistiniai plakatai. Par
ke laksto pionierių uniformo
mis apsirengę vaikai, o per gar
siakalbius girdisi sovietinės dai
nos. Nejaugi tie Tėvynės sąjun
gos nariai čia susirinko pasiilgę 
komunistinės santvarkos, norė
dami prisiminti tuos "gerus" 
laikus? L. Stankevičius, 

Montreal,QC 

IEŠKO ŽINIŲ 
Esu žurnalistė, dirbu gra

žiame ir turiningame žurnale 
ISTORIJOS. Jau pora savaičių 
susirašinėju su Kanados lietu
viais, bandydama atkasti vieną 
istorinę temą. Kalbu apie lietu
vius kareivius, kurie dalyvavo 
1812-1815 metų kare tarp Ka
nados ir JAV. Ar Jūs apie tai ką 
nors žinote? Man būtų brangi 
kiekviena žinutė šia tema! Aiš
ku, įdomiausia būtų rasti jų pa
likuonių, bet kaip suprantu, jie 
visi asimiliavosi... O gal Jūs tu
rite kitų naujienų? Labai lauk
siu atsakymo! 

Pagarbiai, Brigita Balikienė, 
žurnalo ISTORIJOS žurnalistė, 

b.balikiene@zurnalas.lt 

dimas kartu, atskirtas tik kab
leliu. Akiai daug mieliau, jei
gu po vardo pirmos raidės ir 
taško būtų tarpas, taip kad 
l. Urbonas atrodytų šitaip: 
L Urbonas. Gal ir mažas skir
tumas, bet per gyvenimą pri
pratus prie tarpo sunku priim
ti jo staigų dingimą. 

Nepastebėta korektūros 
klaidų. Spaudos darbas šva
rus. Naudotas kreidinis po
pierius. Raidžių dydis nėra 
mikroskopiškas, kas tikrai pa
lengvina patį skaitymą. Paga
liau, įdomi ir sveikintina nau
jiena - ryšykloje į knygos nu
garėlę įsiūtas kaspinėlis, kurį 
galima naudoti pasižymint 
skaitomą vietą. Iki šiol tokius 
kaspinėlius esu matęs tik mi
šioluose. 

Užsklandai, cituoju Ber
nardo Brazdžionio žodžius, 
kuriais baigiami prel. dr. Igno 
Urbono gyvenimo kelionės 
atsiminimai: /. „Jis Vienas budi 
visą žemės naktį, l Jis Vienas 
vaikšto kloniais ir kalnais, l 
Ir tau širdis kad nenustotų 
plakt~ l Jis Vienas dengs ją die
viškais delnais ... 

Ignas Urbonas, Ilga mano 
kelionė. UAB "Alytaus nau
jienos", Alytus - Lemontas, 
2006. 372 psl., kietais virše
liais, kaina nepažymėta. 

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 ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.80% 
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 MSX 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 
Australijos lietuvių sportas 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Nuo 1949-ųjų Australijos 
kontinente gyvenantis žurna
listas, sporto veikėjas Antanas 
Laukaitis Lietuvą laiko ant
raisiais savo namais, todėl 
dažų_ai joje lankosi. 

Sių metų sausio 10 d. savo 
80-ąjį gimtadienį atšventęs 
Antanas galėtų būti vadina
mas jauną širdį turinčiu vyru, 
kuriam sėdėti vienoje vietoje 
yra nusikaltimas. Todėl jis 
kiekvieną vasarą traukia Lie
tuvon, kur praleidžia du ar 
tris mėnesius. Per tą laiką vos 
spėja aplankyti savo gimines, 
gausius draugus, pažįstamus, 
dalyvauti svarbesniuose spor
to renginiuose, seminaruose. 
Juk jis - ilgametis Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo są
jungos pirmininkas, vienas iš 
Sidnėjaus sporto klubo "Ko
vo" steigėjų ir pirmininkų, 
Mūsų pastogės savaitraščio 
redkolegijos narys bei bend
radarbis, anksčiau rašęs Čika
goje leidžiamame Draugo dien
raštyje, Vilniaus Sporte ir kitur. 

Kai Australijoje vyko 
olimpinės žaidynės, A. Lau
kaitis ėjo atsakingas pareigas: 

v 

buvo Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto pareigūnas, 
savo namus pavertęs svečių iš 
Lietuvos pastoge. Mums An
taną yra tekę ne kartą sutikti 
ne Australijoje, o įvairiose lie
tuvių žaid)11!ėse Lietuvoje, Ka
nadoje ir Cikagoje. Nebuvo 
nė vieno didesnio lietuviško 
sportinio renginio, kur jis ne
būtų pasirodęs kartu su sporto 
komandomis iš kengūrų kraš
to. Taip pat jis yra dalyvavęs 
(kaip spaudos atstovas) dau
gelyje olimpinių žaidynių. 

Teko pasikalbėti su nese
niai iš Lietuvos sugrįžusiu A. 
Laukaičiu. Pašnekovas pami
nėjo, jog pirmoji Australijos 
lietuvių sporto šventė, kurios 
programoje buvo vien krepši
nis, surengta 1950-aisiais. 
Tuomet rungtyniavo tik trijų 
klubų atstovai. O šių metų 
gruodžio mėnesį Geelongo 
mieste, kur gyvena apie 300 
mūsų tautiečių, vyks jau 57-
oji Australijos lietuvių sporto 
šventė. Jos vyriausiasis orga
nizatorius - buvęs žymusis 
sportininkas, o dabar Geelon
go lietuvių bendruomenės pir
mininkas Stasys Šutas. 

Zinios iš Lietuvos 
•Lietuvos krepšinio rink

tinės gynėjui Arvydui Maci
jauskui, dabar žaidžiančiam 
Graikijos "Olimpiacos" ko
mandoje, draugiškose rungty
nėse įvyko nelaimė. Trūko 
Achilo sausgyslė, ir šį sezoną 
vėl teks prasėdėti ant suolo. 

• Prasidėjo 14-asis Lietu
vos krepšinio lygos (LKL -
"Mažeikių naftos" čempiona
to) sezonas. Pirmose rungty
nėse Panevėžio "Panevėžys" 
namuose 81:58 sutriuškino 
LKL bronzos medalininkus 
Šiaulių "Šiaulių" krepšininkus. 

• 30 dviratininkų pirmą 
kartą bandys įveikti ypatingai 
sunkų Paris - Dakar lenktynių 
kelią dviračiais. 7000 kilo
metrų lenktynėse dalyvauja ir 
lietuvis Saulius Ališauskas, 
kartu su trimis "Hawaii Ex
press" komandos nariais lat
viu R. Draugs ir estais M. Puvi 
ir P. Salumae. Lenktynės pra
sidėjo rugsėjo 10 d. ir po 69 
dienų dviratininkai užbaigs 
Senegal sostinėjė - Dakare. 
Lenktynių maršrutas yra pa
dalintas į 58 dalis, ir per dieną 
reikės numinti vidutiniškai 
120km. 

• Juodkalnijoje pasibai
gusiose Europos vaikų ir jau
nimo šachmatų čempionato 
šešiolikmečių vaikinų greitųjų 
šachmatų varžybose laimė
toju tapo Matas Narmontas, 
surinkęs 6.5 taško iš 9 galimų. 
Lietuvis aplenkė rusą D. Lin
čevski (6.5 tšk.) ir gudą K. 
Stupak (6 tšk.). V.P. 

• Lietuvą iš pasaulio krep
šinio čempionato Brazilijoje 
rugsėjo 25 d. sugrįžo Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinė, už
ėmusi šeštąją vietą. Rinktinę 
pasveikino Kūno kultūros ir 

sporto departamento genera
linis direktorius Algirdas Ras
lanas. Geriausia pastarojo de
šimtmečio Lietuvos krepši
ninkė, 1997 met1l Europos 
čempionė Jurgita Streimiky
tė-Virbickienė rinktinei atsto
vavo paskutinį kartą - pasi
baigus pasaulio čempionatui 
Brazilijoje ji pareiškė atsisvei
kinanti su valstybine komanda. 

• Klaipėda dar ilgai liks 
SE,ortinių šokių sostine, o 
"Zuvėdros" vardas reikš 
aukščiausio lygio pasirodymą 
- Skaistės ir Romaldo Idzele
vičių vadovaujamas Klaipė
dos sportinių šokių ansamblis 
rugsėjo 23 Vilniaus "Sie
mens" arenoje ketvirtus me
tus iš eilės tapo Europos Pietų 
Amerikos sportinių šokių 
čempionais. Iš viso ansamblis 
šį titulą laimėjo jau šeštą kar
tą. Pirmoji klaipėdiečių ko
manda šiame čempionate at
liko naują programą "Kuba", 
už kurią pirmąją vietą skyrė 
net penki teisėjai iš septynių. 
Pasak S. Idzelevičienės, visus 
lūkesčius pranoko ir pirmą 
kartą četp.pionate dalyvavusi 
antroji "Zuvėdros" komanda, 
kuri užėmė ketvirtą vietą - ji 
atliko programą "Viva„Espa
na", su kuria pirmoji "Zuvėd
ros" komanda yra tapusi Eu
ropos ir pasaulio čempione. 

• Vilnietei Živilei Balčiū
naitei nepavyko pagerinti Lie
tuvos 10 km bėgimo plentu 
rekordo. Rugsėjo 23 d. Vil
niuje vykusiame atvirajame 
čempionate ji tarp moterų bu
vo greičiausia, bet nuo rekor
do įą skyrė daugiau nei minu
tė. Z. Balčiūnaitė 10 km nuo
tolį įveikė per 33 min. 53 sek. 

Inf. 

Šiuo metu Australijoje 
veikia aštuoni lietuvių sporto 
klubai, kurių vienas skirtas iš
imtinai žiemos sporto šakoms. 
Dabar sporto klubuose reiš
kiasi jau trečiosios kartos jau
nuoliai, kai kurie mišrių šeimų 
atstovai. Tarp jų bene žymiau
sias yra tinklinio srityje pasi
žymėjusios lietuvaitės Marijos 
Kelertaitės vyras Donas At
kinson - didelis golfo ir krep
šinio entuziastas. Marija kaip 
tik praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje, kur užmezgė ryšį 
tarp Lietuvos golfo žaidėjų ir 
Australijoje gyvenančių šios 
sporto šakos mėgėjų. 

Pasaulio lietuvių sporto 
seminaras 

A. Laukaitis mus supažin
dino ir su praėjusią vasarą 
Lietuvoje surengtu pasaulio 
lietuvių seminaru sporto va
dybos klausimais. Jame daly
vavo Australijos, Argentinos, 
Ispanijos, Airijos, Didžiosios 
Britanijos, Venezuelos, Rusi
jos, Latvijos, Gudijos, Ukrai
nos atstovai. 

Pagrindinis šio seminaro 
tikslas buvo supažindinti už
sienio lietuvius su sporto va
dyba, sporto organizacijų stei
gimo, renginių organizavimo 
metqdika ir praktine patirti
mi. Cia buvo pranešta ir apie 
aštuntąsias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, kurios vyks 
2009-aisiais ir bus skirtos Lie
tuvos valstybės vardo paminė
jimo 1000-mečiui. Sporto de
partamento gen. direktorius 
Algirdas Raslanas pabrėžė, 
kad sportas - puiki priemonė 
pabendrauti, pabūti kartu sa
vo bendruomenėse, pagaliau 
- visiems susirinkti į Lietuvą. 

"Turime galvoti apie tai, 
kaip padėti užsienyje susikū
rusioms lietuvių bendruome
nėms įrengti sporto bazes, 
kaip paskatinti užsienio vals
tybes remti lietuvių bendruo
menių sportinę veiklą, kaip 
Lietuvoje remiamos tautinių 
mažumų sporto organizacijos 
"Polonia" ir "Makabi". Apie 
lietuvių sporto klubų plėtrą 
užsienyje seminare pranešimą 
skaitė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento gene
ralinis direktorius Antanas 
Petrauskas. Apie JAV lietuvių 
~ortinį gyvenimą informavo 
SALFASS atstovas Rimantas 
Dirvonis. ~is pabrėžė, kad po 
50 metų Cikagoje pagaliau 
pavyko lietuvių sportuojan
čiam jaunimui pastatyti spor
to salę. 

Ištieskime pagalbos 
ranką 

Vytenis Jurkus, Marytės ir Ri
manto sūnus, gimė ir užaugo 
Montrealyje kartu su seserimis 
Rima (Piečąitiene ), Ginta (Pie
čaitiene) ir Zivile (Jurkute-Blay
ney). Lankė lietuvių mokyklą, 
priklausė tautinių šokių grupei 
"Gintaras" ir buvo veiklus Mont
realio lietuvių bendruomenėje. 

Baigęs universitetą 1992 m. Natalija Jurkutė 
Montrealyje, rado darbą Vilniuje 
ir ~psigyveno Lietuvoje. Tenai vedė Aušrą Dovydaitytę ir 
tun du vaikus, Martyną (13) ir Nataliją (10). 

~atal~ja visada buvo svei~a ir aktyvi. Visada besišyp
santi, retai kuo nors skundėsi. Sią vasarą Natalija sukarščia
vo ir pasiskundė, kad jai skauda pilvą. Vytenis nuvedė ją 
pas gydytoją, kuris pasakė, kad Natalijos blužnis yra padi
dėjusi. Atliktas kraujo tyrimas atskleidė žiaurią tiesą. Nata
lija buvo diagnozuota labai reta kraujo vėžio forma: lėtinė 
mieloge~inė leukemija (angliškai: Chronic Myelogenous 
Leu~e~ia CML). Natalija iškart buvo paguldyta į Vilniaus 
Pediatn1os centro onkohematologijos skyrių. Siame skyriu
je buvo patvirtinta diagnozė. 
. Vaik~ms ši leukemijos forma diagnozuojama ypač retai, 

tik 2% visų leukemijos atvejų. Todėl praktiškai tokių susir
gimų atvejų būna l iš 1,000,000. Vienintelis būdas išgydyti 
šią leukemijos formą - atlikti kaulų čiulpų transplantaciją. 
Gydymas vaistais tik trumpam laikui atitolina neišvengiamą 
b~igtį. Kadangi šios formos leukemija vaikams labai reta, 
Lietuvos gydytojai praktiškai neturi patirties gydant tokius 
vaikus, neturi galimybių taikyti moderniausius gydymo me
todus. Tik viena transplantacija vaikui, sergančiam lėtine 
mielogenine leukemija, iki šiol atlikta Lietuvoje. 

Neliko Vytenio šeimoj kitos išeities, kaip ieškoti tinka
mo gydymo svetur, kuris suteiktų vilties Natalijos ateičiai. 
Užsienio klinikose patirtis, atliekant kaulų čiulpų transplan
tacijas yra daug didesnė, sėkmės tikimybė daug geresnė. 
Ieškojome ir radome - Ste-Justine universitetinė vaikų li
goninė Montrealyje, Kanadoje sutiko priimti ir gydyti mūsų 
Nataliją. Ste-Justine ligoninė turi ilgametę patirtį, gydant 
šią .~etą ligą vaikams bei atliekant kaulų čiulpų transplan
tac11as. 

Deja, kadangi Vytenis negyvena Kanadoje (nors ir ka
nadietis) neturi medicininio draudimo, kuris padengtų gy
dymo išlaidas. O išlaidos gali siekti iki 300,000 Kanados do
lerių. Nuoširdžiai prašome Jus vardan Natalijos sveikatos ir 
ateities, esant galimybei, padėti mums surinkti lėšas, rei
kalingas ligos gydymui bei kaulų čiulpų transplantacijai. 

Iš anksto Jums dėkojame iš visos širdies už supratimą ir 
suteiktą mums viltį. 
Aušra, Vytenis, Martynas Jurkai, Marytė ir Rimantas Jurkai, 
Rima ir Rimas Piečaičiai, Aras it Ginta Piečaičiai, Živilė 
Jurkutė-Blayney ir Dave Blayney 

Jū~ų auka Natalijai gali būti skirta dviem būdais: 
l. Cekis ar "Money order", išrašytas "NATALIJOS 

FONDAS" vardu, siunčiamas Rimantui Jurkui, 1490 
Fayolle, Verdun, Quebec, H4H 2S5 Canada. 

2. Pavedimu į sąskaitą "Natalijos fondas" , Lietuvos 
kredito uniją LITAS, nurodant šias detales: Banko vardas: 
Caisse Centrale Desjardins, Montreal, Canada - Banko 
skyrius: Caisse D'Economie des Lituaniens de Montreal 
LITAS. Sąskaitos nr. 0815 92233 0067439 - Sąskaitos pava
dinimas: NATALIJOS FONDAS. 

Dėl infonų_acijos prašome skambinti: Rimantui Jurkui 
514 365-5417, Zivilei Jurkutei-Blayney (514) 428-0333. 

Šių .met~ s~ovykl?je "~omuva-2~~~" ."Ša~rijos" tunto skautės, davusios vyr. skaučių įžodį ir 
p~s1pu?_sus1~s .~elyna_is kakl„ara1scia1.s .. Is k.: ~lona Tarvydienė (vadovė), Austina Tarvydaitė, 
V1ktor1Ja Ycaite, Daiva Paskauskaite, Adriana Turczyn, Virginija Pečiulytė Kasandra 
Kulnytė-Douglas ir Kristina Dambaraitė-Janowicz (vadovė) Ntr. K. Dambaraitės 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Aplankyti veikėjai Lietuvoje 

Šią vasarą buvo didelė 
garbė apsistoti pas du nuosta
bius veikėjus - seselę Ignę 
Ma!ijošiūtę ir kunigą Herma
ną Suką. 

Seselė Ignė, dirbusi ilgus 
metus Neringos stovyklose ir 
Toronto Prisikėlimo parapijo
je, išsikėlė į Lietuvą. Ji gyvena 
Vilniaus senamiestyje suki
tom vienuolėm ir leidžiama
žai grupei žmonių pas ją apsi
stoti. Teko man laimė pas ją 
pabuvoti. Buvo nuostabu, at
sikėlus rytą, praverti langelį ir 
matyti Gedimino pilį bei Trijų 
Kryžių kalną. Jos namuose 
yra koplytėlė ir neseniai re
montuoti kambariai. Jos dva
sia spinduliuoja svetingai ir 
meilingai. Tarp apsistojusių 
buvo našlaitė ir keli PLB sei
mo atstovai. Smagu grįžti į se
selės Ignės namus, nes jinai 
gažnai laukė prie langelio. 
Salia seselės namų yra labda
ros centras, kur padedama 
nepasiturintiems. 

Kunigas H. Šukas, išdir
bęs ilgus metus Afrikos Ru
andoje, dabar Lietuvoje pa
statė Jaunimo sodybą. Jis pa
statė nuostabią stovyklavietę 
prie Klaipėdos. Toje sodybo
je - du didžiuliai gyvenamieji 
namai, garažas, salė, dešimt 
barakų. Visi šitie namai glau
džiai stovi nuostabioje gam
toje„. kartu su laužaviete. 
Tad teko man laimė su mama 
ir čia pabuvoti. Tuo metu sto
vyklavo krikščionių šeimos. O 
kunigas H. Šukas su savo pui
kiais darbininkais globojo 
tada didelę grupę našlaičių. 
Tiems našlaičiams buvo nu
statyta reabilitacijos progra
ma. Teko būti per šventas Mi-

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos kryžius, pastatytas 
Lietuvos Kryžių kalne 2006 m. 

šias prie laužavietės, nuosta
bioje Kretingalės gamtoje. 
Tik gaila, kad šiuo metu kuni
gas H. Šukas neturi lėšų pa
statyti bažnytėlei. Būtų sma
gu, kad ir mes padėtume (są
skaita atidaryta Hamiltono 

bankelyje TALKA.) 
Buvo nuostabu aplankyti 

gražią Lietuvą. Bet dar gra
žiau - tai aplankyti nuostabius 
Lietuvos žmones, kurie rūpi
nasi kitais! 

Onute Stanevičiūtė 

Kun: H. ~~lcas su jaunimu neseniai pastatytoje ir dar vis statomoje Jaunimo sodyboje, 
KretmgaleJe Ntr. O. Stanevičiūtės 
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Jaunimo stovykla 
RASA PAKUTKAITĖ 

Liepos 21-30 dienomis 
Seinuose vyko tarptautinio 
jaunimo mainų projekto sto
vykla. Joje dalyvavo jauni
mas iš Prancūzijos, Rumuni
jos, Vengrijos, Ispanijos, 
Lietuvos ir Lenkijos. Stovyk
los tema - "Mes esam Euro
pa - kultūrų įvairovės įtaka 
Europos ateičiai/Europos 
ateityje, įvairių visuomenių 
gyvenimo svarbūs įvykiai". 
Jos tikslas - susipažinti su 
kitų šalių kultūromis, o 
užsieniečius supažindinti su 
savąja. Taigi kiekviena diena 
buvo skirta kitai valstybei. 

Pirmosios dienos prog
ramą ruošėme mes, Lenkijos 
lietuvių jaunimo sąjungos 
nariai - kaip šeimininkai. 
Sugalvojome užduotis, kad 
mūsų nauji draugai geriau 
pažintų Seinus ir jų istoriją. 
Išdalijome žemėlapius ir pa
liepėme rasti mūsų postus, 
kurie buvo prie svarbiausių 
Seinų vietų: bazilikos ir vysk. 
A. Baranausko paminklo, si
nagogos, rotušės, "Žiburio" 
mokyklos. Vakarą atskiros 
grupės pristatė tam tikrą 
Seinų istorijos periodą, o vė
liau visos šalys - savo tradici
nį maistą. 

Kitos dienos programą 
ruošė ispanai. Pažinome Is
panijos istoriją, geografiją, 
kultūrą (sužinojome, kokie 
jų tradicinių šokių ypatumai, 
išmokom keletą būdingų 
dainų) ir ypač jų energingu
mą, karštą širdį ir tempera
mentą. Svarbiausi dienos 
įvykiai buvo "Encierro" -
žmonių bėgimas su buliais ir 
"Corrida" - žmonių kova su 
buliais„. Buvo labai smagu! 

Dar kita diena skirta 
Lietuvai. Už programos pa
ruošimą atsakingas buvo 
jaunimas iš Lietuvos švieti
mo ir kultūros centro "Jau
nimas vaikams". Dienos tiks
lai buvo pristatyti Lietuvą, 
atskleisti jos kultūrą ir pa
pročius, supažindinti su bū
dingiausiais lietuvių būdo 
bruožais„. Visi išvardyti (ir 
netgi daugiau) tikslai pasiek
ti! Taigi pynėme vainikus, 
lipdėme iš molio amuletus, 
mokėmės lietuviškų dainų ir 
šokių, pynėme draugystės 
apyrankes, daug sužinojome 
apie Lietuvą. Vakare prasi
dėjo Joninės. Pasipuošę vai
nikais ir stebuklingais amu
letais, dainuodami magiškas 
sutartines ėjome į mišką. Čia 
mus apgaubė tamsa ir tylūs 
gitaros akordai. Susėdę ratu 
dainavome anksčiau išmok
tas dainas. Sutartinės buvu
sios tarsi kokie magiški ke
rai, ir atrodė, kad šią naktį 
tikrai įvyks koks nors stebuk-

las. Suradus paparčio žiedą 
prasidėjo link§moji nakties 
dalis - šokiai. Sokti buvo la
bai smagu, negalėjome su
stoti. Vėliau nuėjome prie 
upės ir plukdėme vainikus. 
Nors tai ir nebuvo tikros Jo
ninės, puikesnėse ir magiš
kesnėse nesu dalyvavusi. 

Prancūzų, vengrų ir ru
munų dienos taip pat buvo 
ypatingos. Rumunai supa
žindino mus dar su įdomia 
japonų kultūra. Klausėm ja
poniškos muzikos, lankstė
me popierių ( origamis) ir 
net išmokom vieną japonų 
šokį! 

Nepaprastai daug suži
nojome apie minėtas šalis. 
Susipažinome ne tik su žmo
nėmis ir jų temperamentu, 
bet ir su tokiais dalykais, ku
riais, atrodo, jaunimas visai 
nesidomi - istorija, geogra
fija, politika, tradicijomis ir 
papročiais. Stovyklos metu 
buvo keletas išvykų. Aplan
kėme Vygrius, Suvalkus, 
Punską, nuvykome prie An
čios ežero, Gulbiniškių kal
no. Važinėjome maudytis 
Galadusio ežere. 

Įdomiai pateiktos žinios 
visada labiau įsimenamos 
nei skaitant dešimtis knygų. 
Stovykloje įgytų žinių ir su
gebėjimtt tikrai greit nepa
miršim. Si stovykla išugdė 
svarbiausią dalyką, kurio rei
kia norint pažinti pasaulį, 
integruotis su kitomis šali
mis ir tautomis - domėjimą
si. Be jo kad ir įdomiausio
mis paskaitomis nebus nieko 
pasiekta. Mat nebūsią noro 
tų paskaitų klausytis. Mes 
dabar žinome, kad viename 
ar kitame Europos kampely
je gyvena mūsų draugai. Vi
sada bus įdomu, kaip jiems 
sekasi, kokie jų šalyse vyksta 
pokyčiai. 

Kai pasibaigus stovyklai 
grįžau namo ir atidariau paš
to dėžutę, nustebau, kad taip 
greit sulaukiau žinučių. Iš
kart ėmiau skaityti stovyklos 
dalyvių laiškus. Visi rašo, 
kad labai pasiilgo stovyklos 
ir turi viltį, jog dar kada nors 
susitiksim. Tokią viltį turiu 
ir aš. 

Stovyklos dalyvių vardu 
norėčiau padėkoti tiems, kas 
ją suorganizavo. Atlikote 
puikų darbą! Jūsų dėka ne 
tik mano atostogos buvo 
daug įdomesnės ir prasmin
gesnės. Dėkojame taip pat 
"Lietuvių namų" ir LLD 
darbuotojams bei "Žiburio" 
mokyklos direktoriui už vi
sokiausią pagalbą. Atsipra
šom už jaunatviškas išdaigas 
ir už tai, kad labai triukšma
vome. 

(Aušra, 2006 m. 16 nr.) 

(fJ • Kuo ilgesnė diagnozė, tuo trumpesnis likęs gyvenimas. 
Q • Vyrai tiek nemeluotų, jei moterys tiek neklausinėtų. 
Z • Kartais tylėjimas - tai gerai suredaguotas atsakymas. 
W • Valdžia problemų nesprendžia, ji jas finansuoja. 
(fJ • Ką galima vadinti patyrusiu diplomatu? -Žmogų, kuris 
D. sugeba įrodyti žmonai, kad nauji kailiniai ją storintų. > • Moteris meldžiasi: "Dieve, duok man kantrybės. Tik 

>VJ greičiau, greičiau„.". 
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MANO JAUNŲ DIENŲ BIČIULEI 

A t A 

ALDONAI MIČIULYTEI

VALIENEI 
mirus, 

jos seserį GRAŽINĄ KRAŠAUSKIENĘ su 

šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

Julija Švabaitė-Gylienė, 
Lemont, Illinois 

MIELAI SESUTEI 

A t A 
SOFUAI RAŠYMAITEI 

Lietuvoje mirus, 

brolį KOSTĄ RAŠYMĄ ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame -

S.1 Andruliai, sūnus Gytis ir Laimis su šeimomis 

E. Lukavičienė, sūnus Almis, dukros -

Dana, Laima ir Rima su šeimomis 

A t A 

VIKTORUI KRASAUSKUI 
Lietuvoje tragiškai žuvus, 

nuoširdžiai užjaučiame sūnų ROMĄ KRA

SAUSKĄ, jo šeimą bei artimuosius. 

Telaimina Viešpats, šviesa Jo akių tespindi, 

ramybę teikia -

Toronto choras "Volungė" 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
JULUA VYŽINTAITĖ

ŠILEIKIENĖ 
2006 m. rugsėjo 3 d., eidama 95-sius metus, 

po neilgos ligos amžinai užmigo. 

Julija gimė St. Petersburge, vėliau su tėvais grįžo į 
Lietuvą ir gyveno Kaune. Buvo žmona Edvardo Šileikio, 
iškeliavusio Amžinybėn 1989 m. Julija Šileikienė atvyko 
į Kanadą 1976 m. Daug globos ir pagalbos sulaukė iš a.a. 
Liūdos ir Vytauto Sendžikų. 

Po atsisveikinimo maldų Tumer @ Porter laidotuvių 
namuose (Roncesvalles Ave.) ir Mišių Prisikėlimo para
pijos šventovėje palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Anapilyje. Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. A. Simanavičiui, OFM, ir dvasiškiams už mal
das; "Labdaros" slaugos namų administracijai, tarnau
tojams, slaugytojoms ir savanoriams. 

Ačiū draugams, pažįstamiems, atėjusiems palydėti 
Juliją į paskutinę kelionę. Padėka už gražias giesmes 
Danguolei Radtke, visiems už maldas, gėles, užprašytas 
Mišias bei aukas "Labdaros" slaugos namams. Ačiū 
aukų rinkėjoms M. Povilaitienei ir B. Kazlauskaitei, o 
B. Stanulienei ir padėjėjams už paruoštus pietus. 

Blaškė, skyrė laikai ir karai, 
Pas Aukščiausią ilsėtis ramu amžinai. 

Testamento vykdytoja 

A t A 
JUOZUI MOCKEVIČIUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną MARIJĄ, dukras -
NIJOLĘ ir VIDĄ bei kartu liūdime. 

''Palaiminti vis~ kurie miršta Viešpatyje". 

Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai 

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

MYLIMAM BROLIUI 

a.a. STASIUI PEČIULIUI 
mirus Lietuvoje, 

gilią užuojautą reiškiame velionies sesutei 

MARYTEI HAGENDORN ir jos artimiesiems -

S. Štuopienė Z. Marčiukaitienė 

N. Domereckienė 

PADĖKA 

A t A 
STASYS DALIUS 

netikėtai mirė 2006 m. rugpjūčio 19 d. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Audriui 
Šarkai, OFM, už atnašautas Šv. Mišias ir palydė
jimą į kapines. Nuoširdžiai dėkojame karsto nešė
jams, ponioms už pyragus, draugams ir pažįsta
miems už gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu ir 
spaudoje, už aukas Aušros Vartų parapijai ir vai
kams Lietuvoje; L. Turūtaitei ir V. Mašalui už gies
mes Mišių metu ir Danutei Kudabaitei už skaitymą; 
Janinai Gurklienei ir jos pagalbininkėms už skanius 
pietus; TALKOS valdybai, Elenai Gudinskienei, 
Reginai Choromanskytei ir visiems kitiems, mus 
užjautusiems. 

Jūsų nuoširdumas šią skausmo valandą pasiliks 
neužmirštamas -

L. S. Kl.imaičiai, vaikaitės ir vaikaičiai 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! 
Leidėjai prašo jus atsilyginti už prenumeratas. 

Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant 
adreso lipinuko {address label). Kanados vyriausybės finansinė 
parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų 
prenumeratų skaičių. Be šios paramos mūsų pašto išlaidos, siun
tinėjant jums TŽ, būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome 
jūsų supratimo šiuo svarbiu klausimu - įrodyti Kandos vyriausy
bei, kad TŽ gyvavimas mums yra aktualus. TŽ leidėjai 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Estijai - bevizis režimas 
Rugsėjo 27 d. Kanados vy

riausybė paskelbė, kad Estijos 
piliečiams nebereikalingos vi
zos norint lankytis Kanadoje. 
Kanados parlamentaras Peter 
Van Loan, pirmasis estų kilmės 
seimūnas, pristatė opozicijos 
siūlymą kiekvieną valstybę ver
tinti atskirai. Kanados naujoji 
vyriausybė taikė šį vertinimo 
būdą, ir Estija "egzaminą" iš
laikė, džiaugėsi P. Van Loan. Jo 
teigimu, tai yra gera žinia ir ki
toms naujoms Europos sąjun
goms narėms, kuriose stengia
masi atitikti reikalavimus bevi
zio keliavimo į Kanadą režimui. 
Valstybių vertinime atsižvel
giama į jų korupcijos rodiklius 
- pabėgėlių priedangą, pasų 
klastojimą, nusikalstamų gru
puočių veiklą, o taip pat įjų ga
limą įnašą Kanados prekybai ir 
turizmui. 

Kandidatė į JT vadovus 
Latvijos prezidentė Vaira 

Vike-Freiberga yra Baltijos vals
tybių vyriausybių pasiūlyta kan
didatė Jungtinių Tu.utų genera
linės sekretorės pareigybei. Jei 
išrinkta, ji bus pirmoji moteris 
šiose pareigose. Nors manoma, 
kad Rusija ir Kinija gali priešin
tis jos kandidatūrai, JAV atsto
vas tvirtina, kad turėtų būti iš
rinkta( s) tinkamiausias asmuo, 
nepaisant tautybės. Kiti kandi
datai yra iš Pietų Korėjos, Sri
lankos, Tailando, Indijos ir Jor
dano. Galima pasirašyti petici
ją, palaikančią jos kandidatūrą 
interneto tinklalapyje www. 
chooseawomantorun.org. Pa
pildomos informacijos galima 
rasti JAV latvių bendruomenės 
tinklalapyje www.alausa.org. 

Komunizmo aukoms 
memorialas 

Vašingtone rugsėjo 27 die
ną paskelbta Memorialo komu
nizmo aukoms atminti statybos 
pradžia. Fondo duomenimis, 
Memorialo komunizmo au
koms statyba kainuos apie 
825,000 JAV dolerių. Šiandien 
jau surinktos visos reikalingos 
lėšos. Lietuvos vyriausybė šio 
memorialo statybai yra skyrusi 
10 tūkstančių litų. Tūkstantį 
JAV dolerių skyrė Lietuvos am
basada Vašingtone. Iškilmėje 
dalyvavo JAV Kongreso, admi
nistracijos, diplomatinių misi
jų, tautinių bendruomenių at
stovai. Daugiau informacijos 
apie memorialą ir kitokią ko
munizmo aukų atminimo įam
žinimo fondo veiklą galima ras
ti tinklalapyje http://www.vic
timsofcommunism.org. 

Vėžinių ląstelių saugykla 
Valstybiniai Kanados svei

katos institutai steigia moksli
nę vėžio ląstelių saugyklą. Joje 
bus sukaupta iki 7,000 visokių 
rūšių vėžinių ląstelių pavyzdžių. 
Šiuolaikinė medicinos techno
logija leidžia per 20 min. užkon
servuoti operacijų metu paša
lintus vėžinių ląstelių mazgus. 
Apdoroti žema temperatūra, 
jie išsaugo visas gyvybines pa
skirtis. Tui suteikia mokslinin
kams galimybę tirti ir bandyti 
vaistus su gyva medžiaga. Kana
dos saugykla bus atvira viso pa
saulio mokslininkams, skatins 
bendradarbiauti ir keistis infor
macija. Tikimasi, kad šios pas
tangos padės greičiau ir tiksliau 
nustatyti ligą, sėkmingiau tai
kyti vaistus ir kitas gydymo 
būdus. 



SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS 
meno parodo 

"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 

~* HomeLife 
, . \ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\Sr~/ 10720 Yonge Srreet, Suite 226 
~ Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

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

'lndependently Owned and Operated, REALTO~ 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.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 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd„ 
Toronto, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (416) 249-771 0 
Cell (416) 209-7737 

Fax: 416 249-7749 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

~W~\I.:~~ 

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

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

Tel. <416) 763-5677 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. rugsėjo 27 ir spalio 11 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233-4601 
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LABDARINGUMO KONCERTAS 

ih!dU giųini '' 
SKIRTAS LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ "LABDARA" RĖMIMUI, 

įvyks Prisikėlimo parapijos Didžiojoje salėje 
1 Resurrection Rd., Etobicoke, ON 

2006 m. spalio 18, trečiadienį, 7 v.v. 
MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! 

JUMS KONCERTUOS: 
• Retro šokių grupė "Tarp kitko" kartu su L. Turūtaite ir V. Mašalu• 

•šokių grupė "Atžalynas"+ vaikų choras "Angeliukai"• kaimo kapela "Sūduva" • 
• pensininkų choras "Daina" • 

••••• 
Jūsų laukia vaišės . Veiks baras. Bilieto kaina $20. Maloniai prašome bilietus įsigyti iš 

anksto "Labdaros" slaugos namuose tel. 416-232-2112 pas D. Baziliauskienę. 

LAUKIA STAIGMENOS KONCERTO METU! 
Visiems aukotojams bus išrašyti pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

RENGĖJAI - Lietuvių slaugos namai "Labdara" 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
~ 19-tosios KRAŠTO TARYBOS 3-oji SESUA 

l L įvyks š.m. spalio l~' šešt~diei:iį, 9 v.r. 
"""?'- GEROJO GANYTOJO SVENTOVES SALEJE, 

Mosley ir 52nd St.S., Wasaga Beach, ON 

PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO KLB RAŠTINĖJE 

telefonu 416-533-3292, faksu 416-533-2282 

arba elektroniniu paštu klb@kanada.ca. Registracija ir pietūs - $20. 

Į pirmąjį naujo sezono koncertą Valsai, tango ir dar dau
giau ... kviečia koncertų serijos "Village Rhapsody" rengėjai. 
Programoje - klasikiniai šokiai: Šapeno 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. (per
kantiems iš anksto - 10 dol.). Bilietai ir informacija - tel. 416-
762-4288, 416-766-9959. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(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 

KLB inf. 

~MERIKOS LF ŽINIOS 

Į Amerikos lietuvių fondą 
kasdien skrieja trumpi, bet ma
lonūs studentų laiškeliai, ku
riuose jie dėkoja Fondui už su
teiktas stipendijas. Šį kartą vi
sokeriopos sėkmės Fondui linki 
Julija Remeikaitė, Georgetown 
universiteto stipendininkė. 
ALF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630 257-1616. 

l AUKOS l 
A.a. Felicijos Skrinskienės 

atminimui Rūta ir Kęstas Poš
kai Tėviškės žiburiams aukojo 
$30. 

A.a. Renatos Jackienės at
minimui Rūta ir Kęstas Poškai 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. 

A.a. Prano Baronaičio at
minimui Albertas Burbulevi
čius Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

A.a. Aldonai Valienei mi
rus, užjausdama jos sesutę Gra
žiną Krašauskienę ir jos šeimą, 
Ona Juodikienė Tėviškės žibu
riams aukojo $20. 

A.a. Alfonsui Savickui iš
keliavus amžinybėn, užjausda
mas jo žmoną Adelę, dukteris 
Moniką, Ireną ir sūnų Denį su 
šeimomis, Stasys Matulionis 
Tėviškės žiburiams aukojo $25. 

A.a. Jono Sadausko 20 me
tų mirties prisiminimui Stasys 
Matulionis Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį pamaldos 
9.30 v. ryto. 

• Sekmadienį, spalio 15, 
10.45 v.r. (tarp lietuvių ir anglų 
pamaldų) bus pašventinta nau
ja šventovės skelbimo lenta. 

Anapilio žinios 
• Rugsėjo 27, trečiadienį, 

iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidota Šv. Jono lietuvių ka
pinėse a.a. Stasė Kulmatickie
nė, 90 m. amžiaus, buvusi mūsų 
parapijos klebonijos šeimininkė. 

• Rugsėjo 29, penktadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidota a.a. Julija Gerasima
vičienė, 90 m. amžiaus. 

• Spalio 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus ir 5 v.p.p., o po Mi
šių - Šventoji Valanda prie iš
statyto Švenčiausiojo. 

• Lilijos Turūtaitės vado
vaujamas parapijos vaikų cho
ras "Angeliukai" po vasaros 
atostogų renkasi savo pirmajai 
repeticijai spalio 8, ateinantį 
sekmadienį, 9 v.r. įprastiniame 
repeticijų kambaryje. Tą dieną 
choras jau giedos 9.30 v.r. Mi
šiose. Kviečiame į chorą įsi
jungti ir naujų narių. 

• Vaikučiai jau registruoja
mi Pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo Sakramento pasiruo
šimo pamokoms. Registracija 
šiokiadieniais - tel. 905 277-
4320, o sekmadieniais po Mišių 
- zakristijoje. 

• 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 į 
parapijos salę kavutei. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 8: 9.30 v.r. už a.a. Juozą Va
levičių; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje spalio 8, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Vytautą Aušrotą 
(metinės); Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje spalio 7, šeštadienį, 
3 v.p.p. už a.a. Rožę ir Martyną 
Račius; (po Mišių bus laidojami 
a.a. Martyno Račio pelenai). 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Londono vyskupijos pa

samdyti inžinieriai paskutiniuo
ju metu apžiūrėjo Siluvos Mer
gelės Marijos šventovę ir rado, 
kad išlinkusi šiaurinė siena bei 
įlinkęs stogas ir pastatas pavo
jingas naudojimui. Todėl Lon
dono vyskupijos įsakymu, laiki
nai Šiluvos Mergelės Marijos 
šventovė uždaryta. Dabar visi 
lietuviai parapiječiai laikinai 
renkasi sekmadieninėms Mi
šioms Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St. (prie 
Trafalgar ir Admiral gatvių 
sankryžos). Ateinantį sekma
dienį Mišios lietuviams bus 4 
v.p.p. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio! Nebus pamokų 

spalio 7 d. - Padėkos savaitgalis. 
• Sveikiname mkt. Mykolą 

Slapšį, kuris bus Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų vedėjas. 
Mkt. Eglė Juškaitienė sutiko 
prisidėti prie Aukšt. lit. kursų 
dėstymo. Dar galima įsiregist
ruoti šiems kursams. Pamokos 
prasidės spalio 14 d.,"Our Lady 
of Peace" mokykloje, 70 Matti
ce Ave., prie Bloor ir Kipling 
gatvių, nuo 9 v.r. iki 12.30 v.d. 

• Primenam tėveliams, kad 
9 v.r. mokytojai sutinka savo 
mokinius prie vakarinių durų ir 
juos nusiveda į auditoriją. Ten 
sukalbame maldą bei pagiedam 
Tautos himną. Po to einam į 
savo klases. Živilė 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį ger 

10.45 v.r. Mišias, minint Sv. 
Pranciškaus Asyžiečio šventę, 
giedojo "Volungės" moter~ 
grupė ir sol. Arūnas Radtke. Šį 
Padėkos šventės sekmadienį 
parapijos jaunimo choro repeti
cijos n~bus. 

• Sį trečiadienį, spalio 4, 
visi trys pranciškonų ordinai 
švenčia savo įkūrėjo Sv. Pran
ciškaus Asyžiečio šventę. Sek
madienį buvo prisiminta v ši 
šventė ir ta proga Trečiojo Sv. 
Pranciškaus ordino nariai pa
vaišino visus parapijiečius ir 
svečius kava. 

• Spalio mėnuo yra skirtas 
Rožinio malda p~gerbti Jėzaus 
motiną Mariją. Sioj parapijoj 
Rožinis šiokiadieniais kalba
mas 6.30 v.v., prieš vakarines 7 
v. Mišias, o sekmadieniais 10.15 
v.r. prieš pagrindines sekmadie
nio 10.45 v.r. Mišias. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmą penktadienį parapijos 
~ventovėj 7 v.v. vyksta Mišios ir 
Sv. Valanda. Išpažinčių klauso
ma prieš Mišias. Pirmą šešta
dienį Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi Rožinio maldai 
10.30 v.r. ir po to Mišiom. 

• Metinėje parapijos vaka
rienėje, kuri įvyks spalio 21 d., 
meninę programą atliks Daivos 
Botyrienės vadovauj!lma para
pijos meno studija "Zalios lan
kos". Bilietai (su nuolaida jau
nimui iki 13 metų) jau platina
mi sekmadieniais po Mišių pa
rapijos salėj, o kitu laiku pas J. 
Vingelienę 416 233-8108. Visi 
kviečiami, o ypač tie, kurie nie
kad nėra dalyvavę šiame tradici
niame parapijos pabendravime. 

• Pirmai Komunijai pasi
ruošimo pamokos prasidės spa
lio 15 d. Kurie dar neužsiregist
ravo, prašom užsiregistruoti 
kuo greičiau. 

• Lietuvoje mirė a.a. Stasys 
Pečiulis, Marijos Grambienės 
brolis, ir a.a. Kazimieras Kibil
dis, Virgilijaus Kibildžio tėvelis; 
Lenkijoj mirė a.a. Petras Agur
kis, Bronės Prakapienės sesers 
vyras. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas, kurį vėl orga
nizuoja parapijos tarybos lab
daros sekcija, vyks spalio 27-28 
d.d. Daiktus prašoma atvežti į 
salę pora dienų prieš išparda
vimą. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 8: 8 v.r. už a.a. Ramutę Gri
gonienę; 9 v.r. a.a. Sofiją ir An
thony Dziengo; 10.45 v.r. už 
a.a. Mariją Valiulienę, už a.a. 
Vaclovą Kecorių, už a.a. Benig
ną Jonušienę; 10.15 v.d. už gy
vus ir mirusius parapijiečius. 

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

Lietuvių Namų žinios 
• Spalio l d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 172 
svečiai. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino Kultūros 
komisijos vicepirmininkė R. 
Snowden. Svečių knygoje pasi
rašė - l. DievulY!ė iš Vilniaus, 
M. Mozuraitis iš Siaulių, L. Du
mušienė iš Tauragės. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - spalio 19 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - spalio 26 d., 7 v.v. 
Slaugos namuose. 

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

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki 
aplinka, geras aptarnavimas. 

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

Meiluvienės atminimui $200 
aukojo L.J. Yčai. A.a. A. Valie
nės atminimui pagerbti aukojo: 
$60 -v V. Paulionis; po $50 -
G.Y. Cepaičiai, ~V. Balsiai, L. 
Daunienė, E.J. Cuplinskai, J. 
N. Budriai, G. Kuzmienė, K.J. 
Arnot, A. Valadkienė, M. Ruk
ša; $30 - L. Balsienė; po $25 -
B.T. Stanuliai, R.J. Pleiniai, V. 
Liuima; po $20 - Y.G. Butkiai, 
L. Daunienė, O. Dementavičie
nė, Z. Lembertienė, L. Matule
vičienė, S. Sakalienė, P.A. Ski
landžiūnai, l. Vibrienė, V.K. 
Gapučiai, L. Kybartienė, H. La
pas, S. Aušrotienė, O.L. Rim
kai, A. Zalagėnas, A. Sungai
lienė, l. Kairienė, R. Rimkus, 
O. Yčienė, T. Zaleskis, M. Ta
mulaitienė, C. Deltuvaitė, J. O. 
Gustainiai, M.S. Bušinskai, 
S.Grigaliūnas, E.G. Kuchals
kiai, L. Murauskienė, V. Augė
nienė; $15 -V. Vaitkus; po $10 
- A. Zarembaitė, AR. Simana
vičiai, R. Bakevičius. Nuošir
džiai dėkojame aukotojams už 
dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Aukos priimamos To
ronto Lietuvių Namų raštinėje, 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: "Labdara", 1573 
Bloor St.W, Toronto ON M6P 
1A6. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - AR. Kiaupos; 
$50-'Į.A. O'Donohue (a.a. Ur
šulės Zilinskienės atminimui). 

"Ergo Projects" koncertas Glenn Gould Studio (CBC) salėje, To
ronte įvyko rugsėjo 27 d. Buvo atliekami Lietuvos ir Kanados 
šiuolaikinės kamerinės muzikos kūriniai. Iš k.: "Ergo Projects" 
koordinatorė Barbara Croall, smuikininkė Audronė Šarpytė, 
kompozitorės - Žibuoklė Martinaitytė ir Veronika Krausaitė, fa
gotistas Šarūnas Kačionas Ntr. E. Čuplinsko 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Monikos Gaputytės 100 metų amžiaus sukaktis buvo pami
nėta spalio l d. ukrainiečių slaugos namuose. Ten pat gyvenąs jos 
brolis Pranas rugsėjo 20 d. šventė 96-tąjį gimtadienį. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimas įvyks 
spalio 22 d. Aušros Vartų klebonijoje po 11 val. Mišių. Narės ir rė
mėjai kviečiami dalyvauti. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
A.a. Stasė Laimikienė, 90 m., mirė rugsėjo 20 d., žmona 

a.a. Juozo Laimikio. Liūdi sūnus Raimondas su šeima. 
A.a. Anelė Karpavičiūtė-Kukenienė mirė rugsėjo 26 d., 

Cowansville, QC, žmona a.a. Jurgio Kukenio. Liūdi sesuo Al
bina Astrauskienė. 

Lietuvoje rugsėjo 27 d. mirė Birutės Kalpokienės brolis 
a.a. Antanas Spukas, eidamas 90 metus. Liūdi žmona Zofija, 
sūnūs Bronius ir Antanas su šeimomis. 

Švč. Mergelės Marijos Rožinis bus kalbamas po šv. Mišių 
sekmadieniais spalio mėnesį. V.L. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Aloyzas 
Volskis, užbaigęs pėsčiomis maldininkų kelionę Ispanijoje 
rugsėjo 16 d. pasiekęs Santiago de Compostela baziliką, kur 
palaidotas apaštalas Jokūbas Ntr. kuo. A.Volskio 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

A.a. Petro Balčiūno 20-ųjų 
mirties metinių prisiminimui 
žmona Nina Balčiūnienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $2,000. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE 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 

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

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

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. 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

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 

ossoexport@sympatico.ca 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

{prie Evans) 
S avin in kas Jurg is 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 


