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Padėkos dienai 
Įsidėmėtina - trys "D": dėkingumas - didelė dorybė. 

Švenčiame Padėkos dieną. Ant stalo keptas kalakutas, 
uždegtos žvakės. Kai kur malda, kai kur be jos. Daug 
panašumo, bet daug ir skirtingumo. 

G ENYS margas, o gyvenimas dar margesnis, saky
davo mūsų senoliai. Turne margumyne visko pilna 
- ir džiaugsmo, ir ašarų. Ir turto, ir skurdo. Ir ska

nių kepsnių, ir bado. Ir dėkingumo, ir atšiaurumo. Nėra 
abejonės, kad dėkingumas išsiugdomas, tai yra jo prak
tikavimas priklauso nuo vienoki9 ar kitokio auklėjimo, 
atitinkamo pavyzdžio ir įpratimo. Seimos, mokyklos, orga
nizacijos bei visa augantį žmogų supanti aplinka, šalia viso 
kito pasiruošimo gyvenimui, daro įtakos ir dėkingumo do
rybei susidaryti arba nesusidaryti. Tai savaime suprantama. 
Tačiau apie tai kalbant, gal kiek rečiau užsimenamos vi
suomeninės, politinės valstybių struktūros, kurios taipgi 
labai veikia kiekvieną žmogų būti vienokiu ar kitokiu, kar
tais net be laisvo apsisprendimo, kai reikia sekti nurody
mus ir garbinamus pavyzdžius. Priespaudos ir skurdo pa
liestieji pradeda kombinuoti, savintis, kas jiems nepriklau
so, savotiškai ir gana vienodai kovoti už savo būvį; įpranta 
net nekęsti tų, kurie geriau gyvena, ypač valdžios, palai
kančios socialinę santvarką. Dėkingumo jausmas juose la
bai apsilpęs, sunkiai beatpažįstamas, suspaustas pavydo, 
apkalbų, amžino nepasitenkinimo ir kasdien besitelkiančių, 
bet dėl baimės viešumon neprasiveržiančių reikalavimų. 
Būdinga visa tai sovietinei sistemai, slėgusiai Lietuvą pen
kiasdešimt metų, palikusiai gana gilius pėdsakus žmonėse, 
kurių didelė dalis tapo skirtingi nuo laisvėje augusių ir gy
venusių. Nedaug laiko reikėjo pamatyti, kad tos pačios 
tautos žmones stipriausiai tik gimtoji kalba tejungia. 

A
ČIŪ - tai vizitinė kortelė ar šiaip koks dokumen
tas, apibūdinantis žmogaus tapatybę. Reiškiamas 
dėkingumas - dažnesnis ar retesnis - išduoda žmo

gaus kilmę, išsilavinimą, net ir tai, kur jis gyvena, kam pri
klauso. Tai tikra ir gana įdomu. Yra betgi ir kitokio požiūrio 
į šį reiškinį. Pvz. kai kurie rytiečiai kritikuoja vakariečius, 
ypač anglosaksus, kad pastarieji per dažnai švaistosi su tuo 
"Thank you", paversdami jį kone nebereikšmingu priežo
džiu. Kaip į tokią pastabą bežiūrėtume, vis dėlto turėtume 
pripažinti, kad paprastą mandagumą ar dėmesį kitam 
reiškiančio dėkingumo negalėtų būti per daug. Negi ver
tėtų susilaikyti nuo gražių ir kilnių įpročių? Atvirkščiai -
kai kuriem šito reikia mokytis, išmokti ir priprasti. Už ką 
dėkoti progų yra kiekvienam nuo ryto iki vakaro. Tik ne 
visi žino (ar nenori žinoti), kam dėkoti, kam skirti nuolati
nę padėką už viską. Tikintieji dėkoja Dievui, nesijausdami 
viso ko viešpačiai. Jie laimingi, nes nepalikti vieni. O tai 
brangiausias jausmas, kokį tik žmogus turi. Ateizmo auklė
tiniams įskiepyta "vienos dienos" filosofija neaprėpia 
įgimtų dvasinių polėkių. O kad nebūtų jie palikti vieni, 
sukuriamas žmogaus kultas. Tai turbūt šiais laikais labiau
siai išryškino komunistinė Sovietų Sąjunga. Dėkingumas 
revoliucijos vadui Leninui, diktatoriui Stalinui juk iš tikrų
jų tebuvo nevykęs farsas, gana greitai tų pačių žmonių su
kritikuotas ir atmestas. Tikras dėkingumas - tai širdies 
balsas, ne priverstinis, net ne mados ar įpročio dalykas. 1:ai 
didelė dorybė, pakelianti žmogų į aukštesnes vertybių 
pakopas. Švenčiant Padėkos dieną ne pro šalį būtų visie~s 
žvilgtelti stipriau į save ir pažiūrėti: ar dėkojame, kam de
kojamet- ar galime būti dėkingesni rytoj, negu vakar bu
vome? C.S. 
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S. Harper. Iš k.: kun. A. Žilinskas, R. Sakalaitė-Jonaitienė, E. Punkrienė, KLB pirm. R. 
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Baltiečių vakaras Otavoje 
RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ 

Tradicinis Baltiečių vakaras Otavoje, įvy
kęs rugsėjo 25 d. Kanados parlamento rūmuo
se, šiemet buvo ypatingas. XXVI-ąjį baltiečių 
ir Kanados parlamentarų pabendravimą savo 
dalyvavimu praturtino Latvijos prezidentė 
Vaira Vike-Freiberga. Vakaro rengėjai-parla
mentinis komitetas baltiečių reikalams, ku
riam pirmininkauja senatorė Raynell Andrey
chuk ir atstovas Peter Van Loan, kartu su Ka
nados baltiečių federacija. Šiemet renginio 
ūkiniais reikalais rūpinosi latvių bendruome
nės nariai. 

Latvijos prezidentės vizito proga sureng
tas oficialus ministerio pirmininko S. Harper 
priėmimas įvyko 5 v.p.p. parlamento rūmų 
"Aboriginal Room". Ten jos laukė Baltijos 
valstybių ambasadoriai, reikalų patikėtiniai, 
bendruomenių pirmininkai ir spaudos atsto
vai. Po ministerio pirmininko įvadinio žodžio 
prezidentė trumpai pakalbėjo apie Latvijos 
nepriklausomybės atstatymo pastangas, pana
šias į kitų Baltijos tautų, padėkodama Kanadai 
už visoms trims tautoms suteiktą paramą žen
giant nauju demokratijos keliu. Po sklandžiai 
anglų ir prancūzų kalbomis tarto sveikinimo, 
viešnia maloniai pabendravo su priėmimo 
dalyviais, kurių buvo arti 40. 

Baltiečių vakaro pirmoji dalis, priėmimas 
visiems dalyviams, prasidėjo 6 v.v. vakarin~je 
parlamento rūmų pusėje - West Block. Cia 
vyko priėmimas nedidelėje salėje šalia Confe
deration Room, kur stalai buvo padengti iškil
mingai vakarienei. Prie jų visi susėdo pagal 
rengėjų sudarytą planą, numatantį, kad svečiai 
galėtų susipažinti su parlamentarais ir kitų 
bendruomenių atstovais. Iš viso buvo 198 da
lyviai, įskaitant ir prezidentės Vike-Freibergos 
delegacijos narius. Atspausdintos programos 
viršelį puošė baltiečių menini:gkų darbai, jų 
tarpe ir du torontietės Snaigės Sileikienės kū
riniai. 

Vakaro eigai vadovavo Baltiečių federaci
jos ir latvių bendruomenės atstovas Andris 
Kesteris. Jis pakvietė visus sustoti Latvijos 
prezidentei įeinant, o estų bendruomenės pir
mininkas Avo Kittask vedė Kanados himną. 
Baltiečių federacijos pirmininkas Martinš 

Latvijos prezidentė V. Vike-Freiberga su Ka
nados min. pirm. S. Harper 

Ntr. PMO-J. Ransom 

Sausinš pasveikino visus susirinkusius, primin
damas, jog tai prezidentė Vaira Vike-Freiber
ga yra pirmoji valstybės vadovė, dalyvaujanti 
šiame baltiečių renginyje, kuris vykstav (su re
tomis pertraukomis) jau nuo 1973 m. Sia ypa
tinga proga jis kvietė visus pakelti taures, pa
linkėti garbingai viešniai sėkmės kandidatuo
jant į Jungtinių Tautų vadovės - generalinės 
sekretorės pareigas. 

Lietuviai prisidėjo prie Baltiečių vakaro 
programos muzikiniu įtarpu. Tris dainas pa
dainavo Otavos choras "Arija", kurio gretose 
buvo ir saujelė visai mažų dainininkų. Moterys 
atliko Alksnio Ugnelė (V Miškinio muzika, J. 
Degutytės žodžiai), moterys ir vaikai - Saulė 
teka (V. Montvilos muzika, M. Karčiausko 
žodžiai), o moterys, vaikai ir vyrai užbaigė 
nuotaikinga Dainuokim po du (M. N oviko 
muzika ir A. Naviko aranžuotė).Vienetas, ku
riam vadovauja Loreta Lukšaitė-Cassidy,vpra
ėjusią vasarą dalyvavo Dainų šventėje Cika
goje. 

Toliau kalbėjo pirmasis estų kilmės Kana
dos parlamente atstovas Peter Van Loan, Bal
tijos reikalų komiteto kopirmininkas, pristaty
damas V Vike-Freibergą. 

Nukelta į 2-tą psl. 
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Atominė mina 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Gydytojai rekomenduoja periodiškai tikrintis savo svei
katą. Ją tikrindami, medikai atlieka įvairius tyrimus. Nuo 
tyrimų sveikata nei gerėja, nei blogėja, tačiau sužinome 
apie sveikatos būklę, jei reikalinga, medikai taiko gydymą. 
Tačiau dažniausiai sveikatą tikrinamės tik tuomet, kai rei
kalas spaudžia - kai pasiligojame. Panašiai nutinka kuriant 
ir įgyvendinant įvairius techninius projektus, kai laiku ir de
ramai neatliekami tyrimai, tarkim, neatsižvelgiama į aplin
ką. Taip nutiko su Ignalinos atominės elektrinės (AE) sta
tyba, neatsižvelgus į vietos seisminį nestabilumą. Atsigręž
kimve į tolimesnę praeitį. 

Sių eilučių autoriui teko susipažinti ir bendrauti su 
Maskvoje gyvenančia mokslininke geologe Irina Avenari
jus. Ji anksčiau dirbo SSRS komisijoje, kuri vertindavo pa
rinktų AE statybai vietų saugumą, geologinį vietos stabi
lumą. Kai komisijai buvo pristatytas projektas statyti AE 
Ignalinoje, mokslininkė kategoriškai pasipriešino, nes per 
Ignalinos rajoną praeina nuo Italijos iki Kolos pusiasalio 
besitęsiantis žemės tektoninis lūžis, vietovė yra nestabili. 
Tačiau Maskvos ideologams spaudžiant, nes Lietuvoje buvo 
laikomas didžiulis energetiškai imlus karinis kompleksas, 
komisija Ignaliną pripažino tinkama AE statybai. L Avena
rijus tokių išvadų nepasirašė, todėl iš komisijos narių sąrašo 
buvo išbraukta, iš darbo atleista. 

Kai 1988 metų rudenį, protestuodamas prieš Ignalinos 
AE trečiojo bloko statybą, Sąjūdis ją apjuosė "gyvybės žie
du'', Irina Avenarijus buvo atvykusi į Lietuvą, įspėdama 
apie gresiančius pavojus ateityje, sveikino mūsų protestuo
jančios visuomenės aktyvumą. 

Ar yra požymių, dėl kurių turėtume nerimauti? 
Lietuvoje, pagal gamtines sąlygas laikomoje Dievo už

ančiu, deja, pasitaiko žemės drebėjimų. Antai 2004 metų 
rugsėjo 21 d. Karaliaučiaus srityje įvyko du pakankamai 
stiprūs žemės drebėjimai, kurie buvo jaučiami Lietuvoje. 
Žemės drebėjimų Lietuvoje būta ir praeityje, tačiau, nepa
likę blogų pasekmių, jie nuėjo į užmarštį. 

Nerimą kelia ir, geologų tvirtinimu, tektoninio lūžio vie
toje, kelių ar keliolikos kilometrų gylyje, esantys kelių de
šimčių kilometrų gylio plyšiai. AE zonoje jie nepalyginamai 
pavojingesni už ištirpusio gipso klodų smegduobes. 

Nerimas neišnyks ir uždarius Ignalinos AE (jei nepa
statydins dar ir naujos), nes lieka radioaktyvios atominio 
kuro atliekos, kurių saugojimui numatyta zona dėl paminė
tų priežasčių taip pat nepatikima. 

Pradžioje, padėtį palyginę su sveikatos priežiūra, pažiū
rėkime, ar turime prietaisus padėties vertinimui, diagnosti
kai. Pasirodo, neturime net termometro - nei vienos dide
lės seismologinės stoties, kai kaimyninės šalys jų turi po 
kelias. Ar galime tuomet kalbėti apie išankstines priemo
nes, apie elgesį grėsmės akivaizdoje. 

Kai vyriausybė ir energetikai perša esamos AE darbo 
pratęsimą arba naujos modernesnės AE statybą, jie, pamir
šę alternatyvių energijos šaltinių plėtrą, naiviai tiki žmo
gaus galiomis kovoti su gamtos stichijomis. Net debesė
liams išsklaidyti virš tam tikros mažos vietovės prireikia la
bai brangiai kainuojančių techninių priemonių, o suvaldyti 
uraganus, žemės drebėjimus - ne žmogaus galiose. 

AE ir radioaktyviojo kuro atliekų saugykla pavojingoje 
zonoje - atominė mina, kurios sprogimo gal niekad ir ne
bus, gal ir nevertėtų dėl to nerimauti. Tačiau ji yra. Ir jos 
detonatorius - ne žmonių rankose. Todėl sprendimai, susiję 
su Lietuvos atomine energetika, turi būti priimami su di
džiausia atsakomybe, nes jie lems ne tik mūsų, bet ir būsi
mų kartų saugumą. 

Baltiečių vakaras Otavoje 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Ji, baigusi Toronto ir 
Montrealio universitetus, pas
tarajame tęsė akademinę kar
jerą psichologijos profesorės 
pareigose, rašė knygas, įvai
rius straipsnius, vykdė tyrinė
jimus. Jos laisvalaikio pomė
gis buvo rinkti latviškas liau
dies dainas. Parlamentaro tei
gimu, ypatingai prasminga 
priimti Latvijos vadovę Kana
dos parlamente Baltijos vals
tybių diplomatinio pripažini
mo 15-mečio proga, kurią P. 
Van Loan taipgi pažymėjo sa
vo kalboje parlamento sesijo
je. Jis taip pat pasidžiaugė jos 
kandidatūra JT generalinės 
sekretorės vietai. 

Kanados bibliotekos-archyvo 
(Library and Archive of Ca
nada) vedėjas Ian Wilson 

Prezidentė Vike-Freiber
ga kalbą pasakė po vakarie
nės. Ji itin nuoširdžiai ir nuo
sekliai papasakojo apie savo 
gyvenimą, savo darbą moksli
nėje srityje, sveikino visus su
sirinkusius baltiečius, kurie 
priėmė šventą pareigą išlaiky
ti tikėjimą ir kalbą, laisvės 
idealus, dirbo ir dar dabar dir
ba, remia savo tėvų žemę. Ji 
padėkojo Kanadai už Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
pripažinimą, už suteikimą ga
limybių baltiečiams Kanadoje 
jaustis saugiai, įsikurti, jaustis 
šio krašto dalimi. Kalbėtoja 
taip pat pareiškė tikinti, kad 
Rygoje įvyksiantis ŠAS (NA
TO) viršūnių susitikimas bus 
sėkmingas, toliau įtvirtinantis 
narių pasiryžimą apginti laisvę 
ir tautų lygybę. 

Jai pabaigus kalbėti, 
spontaniškai pakilo latvių bal
sai, giedantys Latvijos tautos 
himną. Po to žodį tarė Ian E. 
Wilson, Kanados bibliotekos
archyvo vedėjas (Librarian 

and Archivist of Canada). Ka
nados biblioteka-archyvas bu
vo parlamento įsteigta 2004 
m. Anksčiau atskirai veikė 
"Public Archives of Canada" 
(nuo 1872) ir "National Lib
rary" (nuo 1953). Multicultu
ral Initiatives yra Kanados bib
liotekos-archyvo įstaiga, kuri 
koordinuoja daugiakultūres ir 
daugiakalbes paslaugas, pro
gramas ir kolekcijas, tarpi
ninkauja valstybiniu ly_giu 
tarptautiniuose ryšiuose. Sios 
įstaigos tikslas yra užtikrinti, 
kad Kanados biblioteka-ar
chyvas atitinkamai atstovautų 
visoms Kanados etninėms 
grupėms. 

Kanada pripažįsta reikš
mingą baltiečių įnašą jos isto
rijoje ir kultūroje - yra kuria
mos šių tautybių televizijos 
programos, turime Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą, o 
estų bendruomenė planuoja 
išplėsti savo archyvines patal
pas. Ontario provincijos ar
chyve yra nemažai medžiagos, 
ypač liečiančios latvių istoriją 
Kanadoje. 

Vakarą užbaigė senatorė 
Raynell Andreychuk, ilgame
tė Baltiečių vakaro globėja, 
kuri pasidžiaugė baltiečių 
bendradarbiavimu ir ypatingą 
padėką pareiškė Latvijos pre
zidentei už dalyvavimą. Ji pa
brėžė V. Vike-Freibergos ga
bumus, užsitarnautą pagarbą 
tarptautinėje plotmėje ir jos 
teigiamą pavyzdį kanadie
čiams, imigrantams, mote
rims. Senatorės teigimu, ji Ka
nados nepaliko, o Kanada su
tiko ją pasidalinti su Latvija. 

Oficialiai programai užsi
baigus, svečiai dar turėjo pro
gos pabendrauti ir nusifoto
grafuoti įspūdingoj e 
"Confederation" sa
lėje. Dauguma daly
vių buvo latviai, lie
tuvių buvo daugiau 
kaip dvidešimt - jų 
tarpe ambasadorė 
Sigutė J akštonytė, 
garbės konsulas Liu
das Matukas ir žmo
na Gražina, KLB 
valdyb9s pirmininkė 
Rūta Zilinskienė su 
kun. Algimantu Ži
linsku ir dalimi val
dybos narių, KLB 

Estų kilmės Kanados parla
mento atstovas Peter Van
Loan 

KLB Otavos apylinkės pirmi
ninkė Rūta Kličienė, Adamo
nių šeima iš Montrealio, Sta
nevičių šeima iš Hamiltono, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, prelatas 
Jonas Staškevičius, Lietuvių 
Namų/Labdaros pirmininkas 
Rimvydas Sonda. 

Prieš išvykstant kitą dieną 
KLB valdybos pirmininkė ir 
spec. projektų vedėjas Petras 
Meiklejohn dalyvavo pasitari
me su Imigracijos departa
mento pareigūnais. Buvo pa
sikeista informacija apie rei
kalavimus Lietuvai siekiant 
bevizio režimo piliečiams, 

vykstantiems į Kanadą. 
Baltiečių vakaro surengi

mu buvo tęsiama tradicija, 
buvo sutvirtinti ne tik baltie-
čių savitarpio ryšiai, bet ir 
kontaktai su Kanados parla
mentarais, taip pat iškilmin
gai pagerbta Latvijos prezi
dentė, nepagailėjusi laiko pra
leisti su savo tėvynainiais ir 
kitais baltiečiais. 

Toronto apylinkės Baltiečių vakare parlamento rūmuose 
pirmininkė Danutė Otavoje rugsėjo 25 d. choro "Arija" va
Garbaliauskienė su dovė Loreta Lukšaitė-Cassidy su KLB 
valdybos nariais, pirm. R. Žilinskiene Ntr. R. Jonaitienės 

Estų bendruomenės ir Baltiečių federacijos atstovas J. Pahapill, KLB Toronto apylinkės 
valdybos narė Danutė Našanauskaitė, Lietuvos garbės konsulas Liudas Matukas Baltiečių 
vakare Otavoje rugsėjo 25 d. Ntr. R. Jonaitienės 



Buržuazijos įsigalėjimas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Daugelis pagal marksistinį mokymą 
buržuazija tebelaiko stambius žemvaldžius, 
pramonininkus, verslininkus. Tačiau ne turtas, 
o turto kaupimo tikslas bei jo panaudojimo 
būdas, pati buržuaziškoji dvasia nusako pri
klausomybę buržuazijai, istoriko Edvardo 
Gudavičiaus taikliai pavadintam, pilvažmogių 
luomui. 

Komunistinė ideologija, skelbusi ir vyk
džiusi kovą su buržuazija iš tikrųjų ją naikino 
kaip turtinį luomą, tačiau buržuaziškosios 
dvasios ne tik nenaikino, bet ją puoselėjo, die
gė. Komunizmo - rojaus žemėje - ideologija, 
skelbianti hedonistinę nuostatą "iš kiekvieno 
- pagal sugebėjimus, kiekvienam - pagal po
reikius" ir buvo pats tikriausias buržuazinės 
dvasios įkūnijimo siekis. O ir kelio į komuniz
mą etapo - socializmo kilmė yra buržuaziška, 
nes buržua ir socialisto dvasia ta pati, tik pas
tarojo požiūris į turto perskirstymą kitoks. 

Trys dvasinės struktūros 
Knygoje Buržuazijos žlugimas (Kaunas, 

1940) mūsų filosofas Antanas Maceina iš
skyrė tris Europos kultūros idėjas, apie kurias 
telkiasi gyvenimas: buržuaziškąją, prometėjiš
kąją ir krikščioniškąją. Buržuazija, prometė
jizmas ir krikščionybė yra amžini dvasios tipai, 
dvasinės struktūros. Kiekvienas žmogus savo 
viduje esąs buržua, prometėjas ir krikščionis. 
Mat žmogus yra šios tikrovės, šios žemės, šio 
pasaulio padaras, todėl jame byloja Žemės 
dvasia. Bet žmogus yra ir laisvas padaras, kū
rėjas, jis jaučiasi esąs Žmogus aukščiausia ir 
kilniausia šio žodžio prasme, todėl jame kalba 
Žmogaus (prametėjo) dvasia. Sukurtas pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą, susietas su 
pirmaprade Priežastimi, žmogus turi Dievo 
dvasią. Taigi, kaip teigia A. Maceina, "ateina 
laikas, kada žmogus savo viduje turi tapti arba 
buržujumi, arba prometėjumi, arba krikščioni
mi. Tai yra gilių dram1l ir konfliktų metas. Bet 
jis yra neišvengiamas. Zmogus turi apsispręsti, 
kas jame viešpataus: Žemės dvasia, Žmogaus 
dvasia ar Dievo dvasia". Pagal vidinį apsi
sprendimą ir nusiteikimą klostosi išorinis 
žmogaus gyvenimas, gyvenimo stilius. Jei gy
venimo stilius iš individualios sferos pereina į 
visuomeninę, jis įgauna istorinį pavidalą. 

Nepažinęs bolševizmo iš arčiau, A. Ma
ceina jame įžvelgė prometėjizmo pradus, ta
čiau, kaip parodė patirtis, bolševizmas žmogų 
nužmogino iki darbinio gyvulio. Krikščioniš
kojo gyvenimo stilius, kaip istorinis pavidalas, 
regis, taip pat stumiamas iš Europos gyvense
nos. Tai liudija ir Europos sąjungos konstitu
cijos projektas, kuriame nebeminima krikš
čioniška Europos valstybių kilmė. Įsigali bur
žuaziškasis gyvenimo stilius. Pokomunistinėje 
erdvėje, kurioje marksistinės ideologijos su
dedamoji dalis buvo ateizmas, kurioje krikš
čioniškajai ir prometėjiškajai dvasiai nebuvo 
vietos, buržuaziškoji dvasia tarpsta, įsisiautėjo 
taip, kad jos sutramdymas jau šaukiasi revo
liucijos. Kas gi ta, regis, nemaištinga, tingi, ta
čiau, pasirodo, grėsminga dvasia? 

Buržuazija 
Pagrindinis buržuazijos dvasios požymis 

yra jos trauka žemyn. Jai šis laikas vertesnis 
už amžinybę ("čia ir dabar"), ši žemė branges
nė už rojų. Buržua neneigia to, kas yra aukš
čiau, tačiau tiems dalykams neturi potraukio, 
kilti aukščiau jis nenori ir nesistengia (kilimas 
susijęs su pastangomis, nepatogumais, kartais 
kančia). Buržua gyvena slėnyje, lygumoje, to
dėl nepakenčia nieko, kas bandytų jį nuo šios 
žemės atitraukti, jis gyvena tuo, kas yra, o ne 
tuo, kas turėtų būti. Į kūrybą ir veiklą buržua 
yra stumiamas reikalo, naudos. Buržuazinė 
kultūra neturi idėjos, jos skiriamasis bruožas -
praktiškumas. 

Pastovus gyvenimas šioje tikrovėje yra bū
dingas buržuazinės dvasios bruožas. Ta tikro
vė, aplinka sudaryta iš gyvybės ir medžiagos, 
todėl buržua myli tik kūną ir tai, kas žemiška. 
Ši meilė nevienoda, nes ją skatina skirtingi 
motyvai. Buržua, labiau linkstančiam į kūną, 
meilę žadina hedonistinis (malonumai) moty-

vas, o linkstančiam į medžiaginį pasaulį utilita
rinis (praktiškumas) motyvas. Pirmasis siekia 
malonumo, antrasis - naudos. Visur: ir moks
le, ir mene, ir religijoje - hedonistinis buržua 
ieško malonumo, o utilitarinis - naudos. 

Du buržujaus tipai 
Hedonistinis buržua įsigyvena savame kū

ne, kuris jam tampa tikra tėvyne. Kūno reika
lai, aistros jam tokios svarbios, kad jos tarsi 
susilieja su dvasine sritimi. Kūnas, žinoma, 
reikalauja, kad žmogus valgytų, k31d būtų pa
laikomos fizinės galios, sveikata. Zmogus val
gydamas jaučia malonumą. Hedonistiniam 
buržua malonumas yra svarbesnis už objekty
viąją valgymo priežastį. Hedonistinio buržua 
vertybių skalė susideda iš malonumo ir nema
lonumo, todėl laimė jam nesuvokiama. Ka
dangi jo siekiai grindžiami ne kolektyviniu, o 
individualiu principu, jam rūpi ne tauta, ne 
valstybė, o jis pats, jo kūnas. Jis priešinasi kū
no varžymams, normoms, nesirūpina kūno 
ateitimi, išsivystymu, jis be skrupulų tenkina 
žemiausias aistras, kad tik pasiektų malonu
mą. Jis stengiasi neperšalti, neperšlapti, ne
kvėpuoti blogu oru, gyventi gerame bute, 
rengtis patogiais drabužiais tik todėl, kad ne
patirtų nemalonumo. 

Utilitarinis buržua yra artimas hedonis
tiniam, tačiau hedonistinį buržua charakteri
zuoja pojūtis, o utilitarinį - protas, nors jiedu 
siekia to paties - patenkinti save, savo norus, 
reikalus. Utilitarinio buržua vertinimo skalė: 
naudingumas-nenaudingumas, kurie suvokia
mi protu, o ne pojūčiais. Utilitarinis buržua 
yra taupus: jis taupo sveikatą, j~gas, laiką ir 
pinigus, kad kuo daugiau turėtų. Sis taupumas 
psichologiškai ir moraliai skiriasi nuo to, kurį 
vadiname taupumo dorybe, kai taupoma ge
ram reikalui, kilniam tikslui. Buržuazinis tau
pumas yra šykštumo rūšis, charakteringas kie
kio meilei - krūvai turtų, maišui pinigų. Utili
tarinio buržua tikslas - pelnas; dingus pelnui, 
dingsta gyvenimo prasmė (tai liudija ir savi
žudybės). 

Vardai ir veidai 
Sako, šuneliui davus gražų vardą, jis tampa 

geresnis. Tačiau vis vien jis šuneliu išlieka, ka
tinėliu nepavirsta. Lietuvoje komunistų par
tija nulipo nuo SSKP platformos, atsidalino 
nuo jos, pasivadino LKP, vėliau LDDP, LSDP, 
tačiau turinys-veidas išliko, nes visose valsty
binėse institucijose išliko partinė nomenkla
tūra, kurios gyvenimo stilius buvo grynai bur
žuazinis. Atgavus nepriklausomybę, teisę į 
privačią nuosavybę komunistinė buržuazija, 
sovietmečiu dar maskuotai gyvenusi komu
nizme, atsiskleidė kaip nuožmi grobuonė, 
išnaudotoja, savo hedonistinių ir utilitarinių 
poreikių tenkintoja. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Joniškėlio Švč. Trejybės šventovė (Pasvalio 
raj.), pastatyta 1792 m. dvarininko Benedikto 
Karpio iniciatyva ir lėšomis. Š.m. liepos 22 d. 
Joniškėlio miestelis iškilmingai šventė savo 
400 metų sukaktį Ntr. Pasvalio muziejaus 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Varšuvoje 
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus su darbo 
vizitu rugsėjo 29 d. lankėsi 
Varšuvoje. Susitikime su 
Lenkijos prezidentu Lech 
Kaczynski aptartos regioni
nio bendradarbiavimo per
spektyvos, vieningos Euro
pos sąjungos valiutos - euro 
įvedimo galimybės Lietuvo
j e. Pasikeista nuomonėmis 
apie atominės energetikos 
plėtojimo perspektyvas bei 
abiejų šalių tautinių mažu
mų problemas. 

Vizito metu pasirašyta 
Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimo deklaracija, ku
riuo tikimasi paspartinti Lie
tuvos ir Lenkijos bendrų 
energetinių projektų įgyven
dinimą, užtikrinti didesnį 
abiejų valstybių energetinį 
saugumą ir skatinti kaimyni
nių šalių bendradarbiavimą 
kultūros, mokslo ir švietimo 
srityse, dialogą tarp Lietuvos 
ir Lenkijos jaunimo. 

Taip pat buvo pasirašy
tas protokolas dėl Lietuvos 
ir Lenkijos energetinių siste
mų sujungimo ir bendradar
biavimo energetikos srityje. 

Susitikimas Ukrainoje 
Prezidentas Valdas Adam

kus su delegacija iš Varšuvos 
vyko į Lvovą Ukrainoje, ku
riame minimos 750-sios 
miesto įkūrimo metinės. 
Rugsėjo 30 d. susitikime su 
Lenkijos prezidentu ir Uk
rainos prezidentu Viktoru 
Juščenko kalbėta apie padė
tį Ukrainoje, apie energeti
kos tiekimo šaltinius bei si
tuaciją Gruzijoje. 

Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos vadovai pažymėjo, 
kad susidariusią įtampą 
Gruzijoje būtina mažinti tik 
taikiu būdu. Jie pasirašė 
bendrą pareiškimą, kuriuo 
pasižadėjo globoti Lvovo 
miestą bei remti plėtros fon
dą, prisidėsiantį prie jo isto
rinio paveldo išsaugojimo. 

Spalio 5 d. šie preziden
tai paskelbė kitą bendrą 
pareiškimą, kuriame ragina 
Rusiją ir Gruziją susilaikyti 
nuo abipusių kaltinimų ir 
pradėti dialogą bei derybas. 
Jie pasirengę tarpininkauti 
ir padėti derybomis spręsti 
visus konfliktus. 

URMTaline 
Lietuvos užsienio reika

lų ministeris Petras Vaitie
kūnas rugsėjo 26 d. Taline 
su Estijos ministeriu pirmi
ninku Andrus Ansip, užsie
nio reikalų ministeriu Ur
mas Paet, ekonomikos rei
kalų ir ryšių ministeriu Ed
gar Savisaar aptarė aktua
lius dvišalių santykių klausi
mus, svarstė projekto "Rail 
Baltica" įgyvendinimo per
spektyvas. Estijai pasiūlyta 
prisijungti prie energijos til
to su Lenkija ir Švedija pro
jektų tokiomis pačiomis są
lygomis, kaip Lietuva daly
vauja Estijos "Estlink" pro
jekte. 

Taip pat kalbėta apie 

Lietuvos ir Estijos pasiren
gimą įsivesti eurą ir prisi
jungti prie Šeng~no erdvės, 
aptarti NATO (SAS) viršū
nių susitikimo Rygoje užda
viniai. Šie klausimai aptarti 
ir susitikimuose su Estijos 
parlamento Europos sąjun
gos reikalų komiteto pirmi
ninke Kristina Ojuland ir 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Ennu Eesmaa, 
"Eesti energia" valdybos pir
mininku Sandoru Liive. P. 
Vaitiekūnas pasiūlė pradė
tas diskusijas pratęsti 2006 
m. gruodžio mėnesį Vilniuje 
Baltijos ministerių tarybos 
posėdžių metu. 

Vyriausybės programa 
Lietuvos vyriausybė spa

lio 10 d. patvirtino 2006 -
2008 metų programos įgy
vendinimo priemones. Pag
rindinis 14-osios vyriausybės 
tikslas - garantuoti tolesnį 
ekonomikos augimą, skatinti 
verslą ir investicijas, rengtis 
euro įvedimui ir įsijungimui 
į Šengeno erdvę, praneša 
vyriausybės spaudos tarny
ba. Itin didelis dėmesys bus 
skiriamas socialinės atskir
ties mažinimui, tolesnei re
gionų raidai. Numatoma 
didinti mokslo ir švietimo 
sistemų finansavimą, toliau 
vykdyti reformas sveikatos 
apsaugos srityje, skatinti in
formacinių technologijų 
plėtrą, vystyti integruotą vie
šųjų interneto prieigų cent
rų tinklą, skatinti žinių eko
nomiką. 

Viena iš svarbiausių 14-
osios vyriausybės darbo 
krypčių -verslo sąlygų geri
nimas, investicijų skatini
mas. Rengiamasi suformuoti 
Investicijų skatinimo ir vers
lo sąlygų gerinimo komitetą, 
kuris palaikys nuolatinį vy
riausybės dialogą su verslo 
struktūromis bei kitais socia
liniais partneriais. Bus vyk
domas verslo sąlygų gerini
mo ir administravimo naštos 
mažinimo kasmetinis verti
nimas. Siekiant, kad ES 
struktūrinių fondų lėšos bū
tų naudojamos efektyviai ir 
skaidriai, ketinama taisyti 
tokios paramos skyrimo 
tvarką. 

Didžiausia frakcija 
Spalio 3 d. seimo Social

demokratų partijos frakciją 
papildė iš Darbo partijos ir 
jos frakcijos parlamente pa
sitraukęs seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininko pava
duotojas Pranas Vilkas. 
Nuo šiol Socialdemokratų 
partijos frakcija tapo di
džiausia - jai priklauso 27 
parlamento nariai. Antroji 
pagal narių skaičių yra 26 
seimo narius turinti opozici
nė Tėvynės sąjungos frakci
ja. Nuo kadencijos pradžios 
nemažai savo narių prara
dusi į opoziciją pasitraukusi 
Darbo partijos frakcija šiuo 
metu turi 25 narius. Rugsėjo 
mėnesį iš Darbo partijos 
frakcijos pasitraukė trys na
riai. RSJ 
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Didysis veikėjas jau Tėvynėje 
STANISLOVAS 
SAJAUSKAS 

Pagaliau į Lietuvą visiems 
laikams sugrįžo ir rugsėjo 23, 
šeštadienį, buvo palaidotas 
didis Lietuvis, Lietuvos Krikš
čionių dem9kratų partijos pir
mininkas, Zemės ūkio minis
teris, VLIKo pirmininkas, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
steigėjas ir pirmininkas, Vyčio 

Kryžiaus ordino didžiojo kry
žiaus riteris prel. Mykolas 
Krupavičius. Sugrįžo į Lietu
vą, kurią jis taip mylėjo, dėl 
kurios visą savo gyvenimą au
kojosi. Ypatingai iškilmingai 
jo kūnas palaidotas garbin
giausioje vietoje - Kauno Pri
sikėlimo šventoriuje, prie pat 
įėjimo į šventovę, iš kairės pu
sės. Šv. Mišias koncelebravo 
Kauno arkivyskupas metropo-

A.a. prel. Mykolas Krupavičius karste iš Prisikėlimo šven
tovės procesijoje lydimas Į laidojimo vietą šventoriuje 

A.a. prelato Mykolo Krupavičiaus kapas Prisikėlimo šven
toriuje Ntr. S. Sajausko 

litas Sigi.tas Thmkevičius, daly
vaujant visiems arkivyskupi
jos vyskupams, prelatams, 
Lietuvos seimo, vyriausybės ir 
Kauno miesto valdžios atsto
vams. 

Dukart pasmerktas mir
čiai - bolševikų ir nacių-prel. 
Mykolas Krupavičius stebuk
lingai išliko gyvas. Kurį laiką 
gyvendamas tremty Vakarų 
Vokietijoje ir iš ten vadovau
damas VLIKui aktyviai rėmė 
Lietuvos laisvės kovotojų -
partizanų šventą kovą dėl Tė
vynės laisvės. Tiek reikšdamas 
asmeninį protestą bolševi
kams dėl Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimo, tiek naciams 
dėl žydų genocido, tiek kurda
mas Pasaulio lietuvių bend
ruomenę ir skelbdamas Pa
saulio lietuvių chartą Jis brėžė 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
ateitį. Istorija gerokai vėluo
damasi akivaizdžiai parodė, 
koks teisus Jis buvo savo ko
voje už Tiesą ir Thisingumą, 
už Lietuvybę. Lietuva įvertino 
Jo žygdarbius apdovanodama 
Jį (po mirties) aukščiausiuoju 
narsumo žymeniu - Vyčio 
Kryžiaus ordino didžiuoju 
kryžiumi. Dabar gi priglaudė 
Jo kūną amžinam atilsiui. Tuip 
JAV lietuvių ir Lietuvos pa
stangomis tapo gražiai išpil
dyta prel. Mykolo Krupavi
čiaus valia, išreikšta Jo testa
mente. Kartu tai didis Teisin
gumo triumfas. 

Prie a.a. prel. Mykolo Krupa
vičiaus kapo kalba dukterėčia 
mokytoja Genovaitė Jarum
bavičiūtė Ntr. S. Sajausko 

A.a. prelato Mykolo Krupavičiaus laidotuvėse kalba laidojimo komiteto vardu Pranas 
Povilaitis iš Čikagos Ntr. S. Sajausko 

Ir mokytojai mokosi 
Seminaras užsienio lietuviškų 

mokyklų mokytojams 

EMILIJA BUKONTIENĖ 

Švietimo ir mokslo ministerija ir Pedagogų profesinės 
raidos centras Vtlniuje surengė seminarą Užsienio lietuviš
kų mokyklų 1-XII klasių įvairių dalykų mokytojams. Semi
nare dalyvavo mokytojai iš Latvijos, Gudijos, Briuselio, 
Strasburgo, Vilniaus mokyklos "Lietuvių namai" ir pen
kios mokytojos iš Karaliaučiaus krašto. Seminaro vadovės 
- Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kolesniko
va ir Pedagogų profesinės raidos centro Suaugusiųjų švie
timo skyriaus vedėja Rasa Šavareikaitė. 

Seminaro tema aktuali užsienio lietuviškų mokyklų 
mokytojams: tolerancijos, pilietiškumo ir tautiškumo ug
dymas šiuolaikinėje mokykloje. "Pilietiškumas ir tautišku
mas - asmens įsipareigojimas tautai ir valstybei" - tai Ri
manto Jokimaičio, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrin
dinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, 
pranešimo tema. Pranešėjas supažindino su Švietimo ir 
mokslo ministerijos paruošta ilgalaike pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa. Jos tikslas - pagerinti Lietuvos ir išei
vijos vaikų bei jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo sąly
gas, tobulinti ugdymo sistemą, sustiprinti vietos bendruo
menių vaidmenį ugdant jaunimo ir suaugusiųjų pilietišku
mą ir tautiškumą. 

Vilniaus pedagoginio universiteto Filosofijos katedros 
vedėjas docentas poetas Liutauras Degesys kalbėjo apie 
mūsų gyvenimo dimensijas - pilietiškumą, tautiškumą, tole
ranciją, kompromisus, palietė tarpusavio nesupratimo prob
lemą. 

Apie tolerantiškos aplinkos kūrimą mokyklos bend
ruomenėje kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrin
dinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė 
Elena Stasiulienė. Svarbu pasirinkti, kokias vertybes ugdy
sime mokykloje, kaip dirbsime su mokiniais, jų tėvais ir 
mokytojais. Reikia išmokyti mokinius valdyti informaciją. 
Švietimo ir mokslo ministerio patarėjos Lidijos Laurinčiu
kienės pranešimo tema Aš - pilietis. Ji palinkėjo mokyto
jams būti laivais, kurie išplaukia į vandenyną ir iš ten pasi
semia perlų. 

Dr. Kazimieras Garšva, Lietuvių kalbos instituto vy
resnysis mokslinis bendradarbis, kalbėjo apie lietuvių 
tautinio tapatumo, lietuvių kalbos išsaugojimą Lietuvos 
pasienyje, apie mokyklos vaidmenį išsaugojant gimtąją 
kalbą. 

Seminaro dalyviai ne tik klausėsi paskaitų, bet ir lan
kėsi mokyklose, susipažino su jų darbu. Vilniaus Šalom 
Aleichemo vidurinėje mokykloje direktorius Miša Jakobas 
supažindino su pilietiškumo ir tautiškumo ugdymu jų mo
kykloje, kalbėjo apie mokyklos vadovo ir mokytojo kom
petenciją, komunikaciją ir kvalifikaciją. Norint išugdyti pi
lietišką visuomenės atstovą, reikia sukurti mokyklos tobu
linimo planą, pasiekti, kad visi mokiniai turėtų palankias 
mo~osi sąlygas. 

Zydų mokykla įsteigta 1989 m., joje mokosi 250 moki
nių, išleista 5-oji abiturientų laida. Visi dalykai dėstomi 
lietuvių kalba, mokiniai mokosi hebrajų kalbos, žydų tau
tos istorijos, dėstomos 4 užsienio kalbos. 

Važiavome į Kernavę, užlipome į piliakalnius (jų yra 
8), kurie su vaizdingo Neries slėnio atkarpa sudaro gamto
vaizdį - istorinį draustinį. 

Kernavė istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1249 m. 
XV š. tai buvo vienas svarbiausių lietuvių gynybinių vieto
vių. Manoma, kad tai buvo vienas seniausių Lietuvos cent
rų, į kurį kunigaikštis Traidenis iš Senųjų Trakų perkėlė 
Lietuvos sostinę. 

Lankėmės Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrin
dinėje mokykloje, kurios prioritetai - patrauklios moky
mosi aplinkos kūrimas, ugdymo kokybės gerinimas, etno
kultūros paveldo puoselėjimas. Joje mokosi 207 mokiniai, 
dirba 24 mokytojai. 

Elektrėnų Ąžuolyno vidurinėje mokykloje apžiūrėjo
me literatūros ir meno muziejų, susipažinome su mokyk
los darbu. Mokykla įsteigta 1975 m., joje mokosi 600 mo
kinių, dirba 49 pedagogai, mokiniai gali pasirinkti užsienio 
kalbas (jų yra net 5). 

Paskutiniąją seminaro dieną vyko diskusija Kaip išsau
goti tautinį tapatumą lietuvių gyvenančių Lietuvoje ir užsie
nyje. Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė 
Danutė Kolesnikova papasakojo apie Švietimo ir mokslo 
ministerijos veiklą remiant užsienio lietuvių švietimą. 

Nukelta i 5-tą psl. 



Buržuazijos įsigalėjimas 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Buržuazinė dvasia užvaldė, deja ne tik no
menklatūrą, bet ir buvusius baudžiauninkus 
mieste ir kaime. Gyvenusi nepritekliuje, netu
rėdama to ką turi Vakarų visuomenė, liaudis 
panoro staiga praturtėti, gyventi vakarietiškai, 
todėl nusekė paskui nomenklatūrą arba, pani
rusi į Vakarų civilizacijos ir kultūros atmatas, 
kvaišinasi tariamais malonumais. O ir daugu
mą dabartinių elgetų, valkatų, vagišių bei plė
šikau tojų galima priskirti prie hedonistinių 
buržujų, nes jų veikla - elgetystė, socialinės 

Paminklas prie Domeikavos šventovės negi
musiems vaikams pagerbti Ntr. S. Sajausko 

Ir mokytojai ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

Tai aprūpinimas vadovėliais ir kita moko
mąja medžiaga, programų, metodinės me
džiagos parengimas, lietuvių kalbos olimpia
dų, kvalifikacijos tobulinimo seminarų užsie
nio lietuviškų mokyklų mokytojams Lietuvoje 
organizavimas. 

Apie Vilniaus vidurinę mokyklą "Lietuvių 
namai", kurioje mokosi lietuvaičiai iš įvairių 
šalių, papasakojo jos direktorė Daiva Brie
dienė. 

Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji 
specialistė Ona Čepulienė supažindino su 
Lietuvos kalbine situacija, tautinėmis mažu
momis, jų švietimu, gimtosios kalbos ugdymo 

paramos bei labdaros paieška, o malonumai -
tinginystė, girtuoklystė. 

Buržuazinė dvasia užvaldė spaudą, radiją, 
televiziją. Ją liudija idėjų nebuvimas, gyveni
mo tikrųjų vertybių niekinimas bei pamainy
mas civilizacijos atmatomis, interesai vietoj 
idealų, "sveikas protas" vietoj išminties, bui
ties reikaliukai vietoj būties dalykų, viešas ci
nizmas ir chamizmas. Žmogų tai žeidžia, todėl 
dažnas traukiasi iš snobų minios, užsidaro sa
vyje, netenka vienos didžiausių vertybių -
bendravimo. 

Kalbėdami apie valdžioje esančių partijų 
veidus ir vardus, nenutolsime nuo tiesos, jei 
tarsime, kad skiriasi jų vardai, o veidai - tapa
tūs; nuėmus vardus-kaukes, pamatysime bur
žujišką veidą. Tikėtis iš jų paskatų ir paramos 
visuomenei keistis, augti - tuščias reikalas. 
Vilčių teikia visuomeninės organizacijos, ku
rios gali tapti galingu atoveikiu buržuaziško
sios dvasios įsigalėjimui. Valstybės vadovų 
priedermė - tokias organizacijas skatinti, pa
laikyti. 

-*-
Negalima tikėtis, kad mūsų visuomenę 

staiga prasmelks krikščioniškoji ar prometė
jiškoji dvasia, kad ji staiga atmes buržuazišką 
dvasią. Įtikėti, priimti krikščioniškąją dvasią 
reikia ne tik žmogaus pastangų, bet ir Dievo 
malonės. Tučiau tapti prometėjumi - žmogaus 
galia ir valia paremtas virsmas. Lietuvių tauta 
nuo seno buvo darbšti ir kūrybinga, tik per so
vietmetį ištižo, nes ją žlugdė komunistinė 
ideologija, jos buržuaziškoji dvasia. 

Nepriklausomybės stebuklas suteikė pro
gą keltis ir kilti iš duobių ir slėnių, kopti į 
aukštumas, vaduotis iš Žemės dvasios, susigrą
žinti Dievo ir Žmogaus dvasią. Tik taip išlik
sim, pasieksim tikrą prisikėlimą ir atgimimą, 
įeisim į tikrą būtį, įtvirtinsim laisvę ir nepri
klausomybę. Kelias nelengvas, tačiau kitoks -
veda į nebūtį. 

galimybėmis, mokytojų rengimu ir kvalifikaci
jos tobulinimu. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos vyriausybės vy
riausioji specialistė Aušra Dumbliauskienė 
kalbėjo apie Departamento organizuojamus 
konkursus, mokyklų aprūpinimą metodinėmis 
priemonėmis, pratybų sąsiuviniais, mokiniams 
organizuojamomis stovyklomis Lietuvoje. 

Pedagogų profesinės raidos centro Pag
rindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyres
nioji metodininkė Živilė Bandorienė apibend
rino diskusijos mintis, kalbėjo, kaip galima 
išlaikyti tautiškumą ir būti piliečiais. Mo
kytojai lankėsi Taikomosios dailės muziejuje, 
susipažino su jo rodiniais. 

Dėkojame seminaro vadovėms už gerai 
organizuotą seminarą, įgytas žinias ir galimy
bę pabuvoti Lietuvos mokyklose, susipažinti 
sujų darbu. 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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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Kas vadovaus liberalams? 
Liberalų partijos nariai 

jau išrinko atstovus į visuoti
nį susirinkimą. Gruodžio 
pradžioje bus renkamas par
tijos vadovas ir galbūt būsi
mas Kanados ministeris pir
mininkas. Rinkiminį vajų 
pradėjo 11 kandidatų, pasi
ryžusių po daugelio politinių 
skandalų ir susiskaldymo, 
atnaujinti partiją, sėkmingai 
dalyvauti rinkimuose. Tačiau 
antrąją atrankinę pakopą 
pasiekė 8, kiti pasitraukė. 
Per atstovų rinkimus paaiš
kėjo, kad daugiausia palai
kymo susilaukė M. Ignatieff, 
akademinio išsilavinimo ir 
amerikietiškosios orientaci
jos politikas. Trečdalis atsto
vų remia jo kandidatūrą. 
Antroje vietoje - Bob Rae, 
G. Kennedy ir S. Dion su
laukė maždaug vienodo rė
mėjų skaičiaus. 

Kanados federacinės 
policijos aukščiausiasis pa
reigūnas (RCMP Commis
sioner) G. Zaccardelli, kal
bėdamas parlamento sesijo
j e, viešai atsiprašė Maher 
Arar už patirtus persekioji
mus ir nemalonumus. Arar, 
Kanados pilietis, prieš kele
ris metus buvo įtartas para
ma teroristams. Jis iš JAV 
buvo išsiųstas į Siriją. Ten 
kalėjimuose tardant buvo 
kankinamas. Tik po didelių 
pastangų paaiškėjo, kad kal
tinimai buvo neteisingi. Arar 
teisme buvo pripažintas ne
kaltu, jo žmona ir mažame
čiai vaikai buvo išbraukti iš 
įtariamųjų sąrašo. Policija 
pripažino savo klaidas, G. 
Zaccardelli prisiėmė atsako
mybę, tačiau pareiškė, kad 
pasiliks pareigose. 

Ne tik opozicinės parti
jos, bet ir šeimos žuvusių ar 
dar tebesančių Afganistane 
karių ir eiliniai kanadiečiai 
išreiškė nepasitenkinimą ar 
pasipiktinimą Pakistano pre
zidento Musharraf kalba. 
Lankydamasis JAV ir kalbė
damas apie sudėtingą padėtį 
šioje pasaulio vietoje, prezi
dentas Musharraf sumenki
no ir sumažino kanadiečių 
patirtas netektis Afganista
ne. 

JAV pareigūnai sutiko 
prailginti terminą reikalau
jamiems ID (tapatybės įro
dymo) keliaujant per Kana
dos - JAV sieną. Buvo nu
matyta, kad nuo 2008 sausio 
1 d. visi, pervažiuojantys ją, 
privalės turėti pasą arba kitą 
ID. Ministeris pirmininkas 
S. Harper, susitikęs su pre
zidentu George W. Bush, 
kalboje Niujorko verslininkų 
klube siekė, kad šis reikala
vimas būtų atidėtas, nes jis 
stabdo abiejų šalių verslo 
santykius. JAV sutiko atidėti 
šį reikalavimą dar 17 mėn. -
iki 2009 m. birželio 1 d. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper dalyvavo prancū
ziškai kalbančių valstybių ir 
tautų atstovų pasitarime Bu
karešte (Rumunija). S. Har
per savo kalboje kvietė pran
cūziškai kalbančiųjų valsty-

bes būti taikdarėmis Arti
muosiuose Rytuose, Darfu
re, Haityje. Turėdamos isto
riškai susiklosčiusią įtaką ir 
patirtį, šios valstybės gali ir 
turi būti demokratijos nešė
jos, sakė Kanados vadovas. 

Kanada neatskleidžia 
savo ekonominės plėtros, 
mokslo ir veiklos galimybių. 
Pagal daugelį Ženevos eko
nominio forumo pateiktų 
punktų ir infrastruktūros, 
ekonomikos, vyriausybės 
veiklos efektyvumo, sveika
tos ir švietimo, rinkos ir vers
lo efektyvumo rodiklius eko
nomikos augimo ir rinkos 
plėtojimo tempais Kanadą 
lenkia daugelis kitų šalių. 
1998 metais Kanada buvo 6-
toje vietoje, šiemet-15-toje. 
Kodėl atsiliekama? Nurodo
ma nelanksti mokesčių sis
tema, daugiau kanadiečių 
turėtų siekti aukštojo moks
lo, mažiau reguliuojama te
lekomunikacijų, transporto, 
komercijos bankų veikla. 
Ypač mokesčių sistema ma
žina galimybę varžytis suki
tomis šalimis, atstumia už
sienio investuotojus. 

Antžeminė greitkelio pe
rėja Lavai, Montrealyje už
griuvo du automobilius. Juo
se buvę 5 žmonės žuvo, kiti 
6 sunkiai sužeisti. Nugriu
vusi perėja, pastatyta 1970 
metais, buvo patikrinta prieš 
metus, nerasta jokių išorinių 
susidėvėjimo žymių. Dabar 
vyksta šio įvykio tyrimas ir 
kitų panašių statinių patikri
nimai. Uždaryta antroji pe
rėja šiame kelyje, statyta tais 
pačiais metais. 

Dar kartą pasikeitė tai
syklės JAV- Kanados oro ke
leiviams. Panaikintas griež
tas draudimas rankiniame 
bagaže vežtis bet kokius hi
gienai naudojamus skysčius 
ir gėrimus. Po išsamesnių ty
rimų oro skrydžių apsaugos 
tarnybos nutarė leisti kelei
viams turėti po nedidelį kie
kį gėrimų ar higieninių skys
čių, ne didesniuose kaip 90 
ml. buteliukuose. Jie turi bū
ti sudėti į permatomą užda
romą plastmasinį maišelį. 
Kiekvienas keleivis gali tu
rėti ne daugiau kaip 1 ltr tal
pos maišelį. Kavą, vandenį 
ir kt. gaiviuosius gėrimus, 
nupirktus perėjus kontrolės 
punktus, galima neštis į lėk
tuvą. 

Kanadietė dr. Theresa 
Tam, valstybinės sveikatos 
apsaugos agentūros kvėpa
vimo ligų skyriaus direktorė, 
pakviesta dalyvauti specia
lios tarptautinės komisijos 
darbe. Ją Tarptautinė svei
katos organizacija įsteigė ko
voms su epidemija. Komisiją 
sudaro dvi dešimtys pasauly
je žinomų užkrečiamųjų ligų 
specialistų. Jų užduotis nuo
lat stebėti užkrečiamųjų ligų 
plitimą ir masinių susirgimų 
grėsmę, informuoti pasauli
nę sveikatos apsaugos orga
nizaciją ir siūlyti veiksmin
giausius būdus užkirsti kelią 
plitimui. S.K. 
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Gyventojų užimtumo ty
rimo duomenimis, antrąjį šių 
metų ketvirtį Lietuvoje dirbo 
1.502 mln. gyventojų - 1.9% 
(28,600) daugiau negu prieš 
metus. Bedarbių minėtu lai
kotarpiu buvo 88, 700, o jų 
skaičius per metus sumažėjo 
48,000. Darbo jėga per me
tus sumažėjo 1.2% (19,400) 
- iki 1.591 mln. žmonių, pra
nešė Statistikos departa
mentas. Daugiausia gyvento
jų antrąjį šių metų ketvirtį 
dirbo apdirbamojoje gamy
boje, prekyboje, žemės ūkyje 
ir miškininkystėje. Per metus 
daugiausia sumažėjo asme
nų, dirbančių žemės ūkyje ir 
miškininkystėje. Tačiau di
dėjo samdomąjį darbą dir
bančių asmenų dalis. Šiemet 
dirbo 175,200, arba 49.6% 
pagyvenusių (55-64 metų) 
gyventojų ir tai, anot statisti
kų, yra vienas iš aukščiausių 
rodiklių Europos sąjungoje. 
Nedarbo lygis sumažėjo iki 
5.6%. Per metus bedarbių, 
baigusių aukštąsias mokyk
las, sumažėjo 4,500, o aukš
tesniąsias - 2,000 asmenų. 
Aukščiausias nedarbo lygis 
buvo Utenos apskrityje -
7.1 %, taip pat Klaipėdos ir 
Panevėžio apskrityse - ati
tinkamai po 7 ir 6.6%. Že
miausias nedarbo lygis buvo 
Marijampolės (1.7%) ir Tel
šių ( 4.3%) apskrityse. 

PAMINĖTAS NARYSTĖS 
15-METIS 

Minint 15-ąsias Lietuvos 
narystės Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) 
metines, rugsėjo 28 d. Pary
žiuje, UNESCO būstinėje, 
atidaryta fotografijų paroda 
"Taikos spalvos". Kaip pra
neša BNS, joje rodomos 
UNESCO remto "Didžiojo 
tūkstantmečio taikos žygio" 
nuotraukos. Žygio idėją, ku
rią iškėlė grupė entuziastų iš 
Lietuvos, palaikė daugelio 
valstybių atstovai. Įvairių ša
lių dviratininkų grupė 1998 
m. rugpjūčio 6 d. išvyko iš 
JAV Seattle miesto ir 2000 
m. sausio 1-ają pasiekė Hi
roshimą Japonijoje. Per pus
antrų metų trukusią kelionę 
dviratininkai su taikos žinia 
aplankė 45 pasaulio valsty
bes, kviesdami žmones pa
žinti ir gerbti vieni kitus. Pa
rodoje rodomos "Didžiojo 
tūkstantmečio taikos žygio" 
iniciatorių Sigito Kučo, Go
dos Čiplytės, Edvardo Žižio 
ir Lenkijos dviratininko Val
demaro Grabka fotografi
jos. Parodos atidaryme da
lyvavo Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerė, Lietuvos 
valstybinės UNESCO komi
sijos pirmininkė Roma Ža
kaitienė, UNESCO genera
linio direktoriaus pavaduo
toj a kultūrai Franeoise Ri-

vičre, keletas žygio dalyvių. 
Lietuva įstojo į UNESCO 
1991 m. spalio 15 d. 

PIRMIEJI ĮVEIKĖ KALNĄ 
BNS žiniomis, keliauto

jos Sedos Bukauskienės va
dovaujama lietuvių grupė 
pirmoji iš užsieniečių įveikė 
Turkijoje stūksantį Didžiojo 
Ararato kalną šiauriniu ko
pimo maršrutu. Tai pirmas 
oficialus keliautojų užsie
niečių, ne turkų, įkopimas į 
5,165 metrų aukščio Di
džiojo Ararato viršūnę. Lie
tuvių grupė įkopė į kalną 
rugpjūčio pabaigoje. Leidi
mai kopti iš šiaurės pirmą 
kartą buvo išduoti 2005-siais. 
Juos buvo gavusios lietuvių 
ir ispanų grupės. Deja, nė 
vienai jų nepasisekė pasiekti 
biblinio kalno viršūnės dėl 
kopimui nepalankių oro są
lygų. Šiaurinė Ararato kalno 
pusė keliautojams pasidarė 
nebeprieinama po 1-ojo pa
saulinio karo ir galutinai bu
vo uždaryta praėjusio am
žiaus 3-jį dešimtmetį, atsira
dus SSRS sienai. Po 1991-
ųjų, žlugus SSRS, kalnas liko 
"uždarytas" dėl Turkijoje 
erasidėjusio kurdų sukilimo. 
Siuo metu Turkijos valdžia 
vis dar neišduoda leidimų 
kopti į Didįjį Araratą iš Rytų 
ir į 3,925 metrų aukščio Ma
žąjį Araratą, nes jų prieigose 
dar liko minų laukų. 

MAŽESNIS UŽDARBIS 
Statistikos departamen

to duomenimis, moterys Lie
tuvoje ir toliau uždirbama
žiau nei vyrai kone visuose 
ūkio sektoriuose. Atlygini
mais jos lenkia vyrus tik vie
noje srityje - bendrojo vidu
rinio išsilavinimo, tačiau tik 
valstybinėse mokyklose. 
Valstybinių vidurinių mokyk
lų darbuotojos vidutiniškai 
uždirba 1,321.2 Lt, vyrai -
1,109.2 Lt. Tačiau privačiose 
mokyklose dirbantys vyriš
kiai gauna didesnį atlygini
mą nei moterys. Privačiose 
mokyklose vidutiniai vyrų 
atlyginimai sudaro 1,416.6 
Lt, moterys uždirba 101. 7 Lt 
mažiau. Vis dėlto specialis
tai tikina, kad Lietuvoje dėl 
atlyginimų skirtumų padėtis 
nėra tokia liūdna, kaip kitose 
Europos valstybėse. Teigia
ma, kad vyrų ir moterų atly
ginimų skirtumus lemia dvi 
priežastys - moterys neuž
ima tokių aukštų pareigų 
kaip vyrai, o aukštesnės pa
reigos lemia didesnį atlygini
mą. Antroji priežastis - už 
tą patį darbą moterims mo
kama mažiau. Vis dėlto sta
tistika skelbia, kad laipsniš
kai mažėja atlyginimų skirtu
mai. Dar vienas pokyčių į tei
giamą pusę ženklas yra tai, 
jog aukštosiose mokyklose jau 
kelerius metus paeiliui apie 
60% visų studentų sudaro 
merginos ir moterys. RSJ 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www· tzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. Kviečiame susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroniniu paštu tevzib@pathcom.com 

Kryžiaus kelio dalyviai "Bishop Anthony Tonnos" parke, Hamiltone, ON š.m. rugsėjo 29 d. Antras 
iš kairės lietuvių AV parapijos klebonas kun. Audrius Šarka, OFM 

Hamilton, ON 
KLKM DRAUGIJOS HA· 

MILTONO SKYRIAUS valdy
bos pakviesti parapijiečiai, rug
sėjo 29 dieną rinkosi aplankyti 
Kryžiaus kelio stacijas. Šiam 
žygiui ruošėmės su dideliu at
sakingumu ir meile. Gerb. kle
bonas kun. Audrius Šarka, 
OFM, paruošė puikius lanksti
nukus, kuriuos iš anksto galėjo 
gauti visi parapijiečiai. Draugi
jos valdybos užsakytas autobu
sas nuvežė maldininkus į "Bi
shop Anthony Tonnos" parką. 
Daugiau kaip 50 maldininkų 
susirinko prisiminti Kristaus 
auką ir kartu pasimelsti. Buvo 
atvykusių net iš St. Catherines 
parapijos. Po lietingų orų pasi
rodžiusi saulė nušvietė Kristaus 
kančios kelią, kurį ženklino 
skulptorių Veronikos ir Edvin 
Dam de Nogales bronzinės 
plokštės, vaizduojančios Kris
taus kelią į Golgotą. Vedami 

klebono, su Kryžiumi ir giesme 
aplankėme visas Kryžiaus kelio 
stoteles. Prie kiekvienos stote
lės buvo uždegama žvakė, o į 
kunigo maldą atsakydavo visi 
susirinkusieji. Penkiolika skai
tovių skaitė prasmingas kun. 
Placido Bariaus, OFM, mintis. 

Aplankius visas stacijas ir 
sugiedojus baigiamąją giesmę, 
visi buvo pakviesti į labai jaukią 
St. Elizabeth Village svetainę. 
Čia Elenos Liaukuvienės dėka, 
mūsų laukė garuojanti kava, 
moterų sunešti pyragai ir Kata
likių moterų d-jos valdybos už
sakyta pica. Draugijos valdybos 
pirmininkė Alina Zilvytienė pa
dėkojo susirinkusiems, rengė
jams ir organizatoriams, o ypač 
Elenai Liaukuvienei, kurios dė
ka galėjome daug sužinoti apie 
šio Kryžiaus kelio parko atsira
dimą ir turėjome galimybę apsi
lankyti puikioje St. Elizabeth 
Village svetainėje. Pirmininkė 
išreiškė viltį, kad nuo šiol šis 
Kryžiaus kelias bus lankomas 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

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

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.35% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 

•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 

Elena Liaukuvienė (dešinėje) 
ir jos pagalbininkė, pasiruošu
sios priimti lietuvių Aušros 
Vartų parapijos svečius-maldi· 
ninkus 

kasmet ir pritrauks vis daugiau 
ir daugiau parapijiečių. Užteko 
laiko sušilti, pasivaišinti ir pasi
dalinti įspūdžiais. Atvykęs auto
busas parvežė maldininkus na
mo. Džiaugiamės atradę Ha
miltone šį dvasinį centrą. Dau
gelis dalyvavusių čia lankėsi 
pirmą kartą. Atveskime čia savo 
vaikus, vaikaičius bei svečius. 
Tegul tai bus pamąstymo kelias 
apie Kristaus auką, Jo nepa
prastą meilę žmonėms ir gy
venimo prasmę. M.E. 

KONCERTAS ! Š.m. spalio 
15 d., 3 val.p.p., į Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos Jauni
mo centrą atvyksta linksmi, 
nuoširdūs ir nenuilstantys "Pus
broliai Aliukai ir sesutė". Jų at
liekami kūriniai spinduliuoja 
gera nuotaika ir nuoširdumu. 
Nepraleiskite progos paklausyti 
šių gražią lietuvišką muziką 
puoselėjančių atlikėjų. Koncer
to pertraukos metu būsite pa
vaišinti kavute ir saldumynais. 
Bilietus užsisakyti ir įsigyti gali
ma kiekvieną sekmadienį po 
Mišių Jaunimo centre. Bilieto 
kaina 10 dol. 

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurg is Kuliešius 



London, ON 
ŠILUVOS MARIJOS PA

RAPIJOS ŠVENTĖ kartu su 
Tautos švente buvo paminėtos 
rugsėjo 17 d. šv. Mišiomis, ku
rias atnašavo svečiai iš Anapi
lio parapijos kun. V. Staškevi
čius ir prel. J. Staškevičius. Ši 
šventė buvo gal jau paskutinė 
mūsų šventovėje, ką labai skau
džiai išgyvename visi parapi
jiečiai. Londono vyskupijoje 
vykstantys persitvarkymai tie
siogiai palietė ir mūsų parapiją. 
Netekome parapijos statuso. 
Šiluvos Marijos parapija pa
keista į Šiluvos Marijos Londo
no lietuvių katalikų bendriją. 
Buvęs mūsų parapijos klebonas 
kun. K. Kaknevičius nuo rugsė
jo 1 d. išėjo į pensiją. Nuo spalio 
1 d. Mišioms atnašauti laikinai 
suteikta kita patalpa - Mary 
Immaculate Parish Community 
šventovėje, 1980 Trafalgar St. 
E., Londone. Mišios aukojamos 
popietinėmis valandomis. Tiki
mės, kad ateityje Londono vys
kupija Mišių aukojimui ras 
nuolatines patalpas. Šiluvos 
Marijos šventovės pastatas, pa
gal vyskupijos specialistų išva
das, yra nebesaugus naudoji
mui ir nebeleidžiama jame au
koti Mišių. 

ĮKURTUVĖS. Rugsėjo 30 
d. dalyvavome linksmesniame 

Sudbury, ON 
RUDENINIS susikaupimas 

Sudburio apylinkės lietuviams 
bus Kristaus Karaliaus šven
tovėje spalio 28, šeštadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2.30 v. 
p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves kun. Vytautas 
Staškevičius. 

Sault Ste. Marie, ON 
RUDENINIS susikaupimas 

Sault Ste. M!lrie apylinkės lie
tuviams bus Sv. Jeronimo šven
tovėje spalio 29, sekmadienį. 
Išpažinčių bus klausoma 2.30 v. 
p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves kun. Vytautas 
Staškevičius. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Arūnas ir Ieva Parancevičiai, nuolatiniam gyvenimui pasirinkę 
Ontario Londoną 

renginyje, į kurį susirinko dau
guma Londono liet. bendruo
menės narių. Šventėme Ievos ir 
Arūno Parancevičių įkurtuves 
tik ką pastatytame name. Visi 
džiaugiamės, kad jauna šeima 
savo šeimos lizdelį suka Lon
done, neišbėgo į didmiesčius. 
Ieva yra aktyvi KLB Londono 
apylinkės valdybos narė. Abu 
turi darbus ir su gerais norais 
įgyvendins savo sumanymus. 
Namo vidų beveik visą įsirengė 
savo rankomis. Namo vidus jau-

kus, nors dar daug ko trūksta. 
Ieva planuoja sienas pa

puošti jos pačios pieštais pa
veikslais. Jaunai šeimai linkė
jome laimingo ir gražaus gyve
nimo. Jiems įteiktos piniginės 
dovanėlės. Ievos tėtė vaikams 
padovanojo iš Lietuvos atsi
vežtą menišką kryžių - kančios 
ir vilties simbolį, kuris puoš ir 
saugos namus nuo visokių ne
gandų. Ieva visiems svečiams 
nuoširdžiai padėkojo ir pakvie
tė pasivaišinti. Aldona V. 

Lietuvos upė Neris srauniai teka Vilniuje Ntr. K. Poškaus 

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 te/. 

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

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

• 
PEDOS SPEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAl SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VlETrNĖ NEJAUTRA fR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRlEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIK IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRJIMAME VISUS 

PLAN1NIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

Lietuvos generalinio kon
sulato Čikagoje pranešimu, 
šiame konsulate rugpjūčio 6 
d. pradėjo dirbti iš Lietuvos 
atvykusi diplomatė Kristina 
Babičienė, pakeitusi išvyku
sią vicekonsulę Lianą Vaz
bienę. K. Babičienė bus at
sakinga už Lietuvos pasų 
keitimą bei išdavimą vizų as
menims, keliaujantiems į 
Lietuvą, ir kitus konsulinius 
įsipareigojimus. K. Babičie
nė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje darbuojasi nuo 
19,,99 metų. Prieš atvykdama 
į Cikagą, dirbo užsienio rei
kalų iųinisterijos vizų skyriu
je. Ji Cikagoje gyvena su sa
vo šeima - vyru ir trejų metų 
dukryte. 

Britanija 
Apie šio krašto lietuvius 

PLB seime Vilniuje kalbėjo 
D. Britanijos lietuvių jauni
mo sąjungos pirm. Tomas 
Lapkauskas. Lietuviai esą 
šaunuoliai, dauguma iš jų 
tuoj kabinasi į gyvenimą ir 
per trumpą laiką pasiekia 
daugiau negu vietiniai anglai 
per ilgesnį laiką. Pasak kal
bėtojo, lietuviai Britanijoje 
bendrauja nedidelėmis gru
pėmis, po penkiasdešimt 
žmonių. Yra lietuvių, kurie 
Lietuvoje lankosi tris kartus 
per metus. Bet yra ir tokių, 
kurie savo gimtojo krašto 
neaplanko nė karto per tre
jus metus. Svarbiausias lietu
vių tikslas Britanijoje užsi
dirbti pinigų. Lietuvoje jau
čiamas žmonių pavargimas, 
naivumas, piktumas, neatlai
dumas. Tai tokia būsena 
esanti viena iš priežasčių 
emigruoti svetur. T. Lap
kausko skaičiavimu, Londo
ne gyvena apie 200,000 lietu
vių, o visoje Britanijoje -
400,000. 

Lenkija 
Punsko Dariaus ir Gi

rėno mokyklų komplekse 
iškilmingai pradėti 2006-
2007 mokslo metai. Iškilmės 
vyko sporto salėje. Susirinko 
Punsko mokyklų mokiniai, 
jų tėvai, mokytojai ir svečiai, 
Punsko valsčiaus viršaitis V. 
Lišauskas ir Punsko vikaras 
kun. D. Rolskis. Buvo įneš
tos mokyklų, Kovo 11-tosios 
licėjaus, komplekso vėliavos. 
Nuskambėjo Lenkijos ir Lie
tuvos himnai, perskaityti 
Lenkijos ir Lietuvos švieti
mo mįnisterių R. Giertycho 
ir R. Zakaitienės sveikini
mai. Naujasis mokyklų komp
lekso direktorius J. Vydra 
tarė sveikinimo žodį, linkė
damas sėkmės ir gerų moky
mosi rezultatų. Nuoširdžiai 
padėkojo buvusiam direkto
riui A. Bliūdžiui, supažindi
no su klasių auklėtojais. 
Valsčiaus viršaitis V. Liš
kauskas savo žodyje sveikino 
susirinkusius mokinius, tė
vus bei mokytojus ir padė
koj o buvusiam direktoriui 
A. Bliūdžiui. Po viršaičio 
kalbėjo Kovo 11-tosios licė
jaus direktorė l. Bobinienė, 

pasveikindama mokinius ir 
mokytojus bei įteikdama ir 
klasės dienynus. Nauja Len
kijos lietuvių įaunimo sąjun
gos pirm. S. Cėplaitė kvietė 
moksleivius įsijungti į Jauni
mo sąjungos darbą. Po visų 
kalbų mokiniai išsiskirstė į 
klases susitikti su savo auklė
tojais. 

Gudija 
A.a. Veronika Kudabie

nė, 93 metų amžiaus, staiga 
mirė liepos 1 d. Velionė gimė 
1912 m. spalio 28 d. Sakalai
čių kaime, Gervėčių krašte. 
Tėvai buvo raštingi ir svajo
jo savo keturis vaikus iš
mokslinti. Bet vyriausiam 
sūnui lankant pradžios mo
kyklą, mirė tėvas. Sugniužo 
visos svajonės. Gervėčių ku
nigas A. J akovonis patarė 
motinai vaikus atiduoti prie
glaudon Vilniuje. Vyresnysis 
sūnus liko gyventi su moti
na, o Veronika su vyresne 
seserimi ir broliuku atsidūrė 
"Aušros Vartų" prieglaudos 
bendrabutyje. Veronika bai
gė Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje. Ją baigus, apie 
1935 metus išvyko į Lydos 
apskritį ir čia buvo paskirta 
Kudžių Ryto skaityklos ve
dėja. Taip pat ji mokė vaikus 
skaityti ir rašyti lietuviškai. 
Tačiau netrukus lenkų val
džia uždarė skaityklą ir Ve
ronika grįžo atgal į Vilnių. 
Ištekėjo už Jeronimo Kuda
bos ir užaugino du sūnus ir 
dukterį. Išgyveno džiugių ir 
skausmingų valandų. 1981 
m. palaidojo sūnų Vytautą, 
o 1992 m. ir savo vyrą. Vero
nika niekad neužmiršo Ger
yėčių. Kasmet lankydavosi 
Svč. Trejybės atlaiduose, 
bendravo su šio krašto žmo
nėmis, lankydavosi "Gervė
čių" klubo renginiuose. 

Kosovas 
v Lietuvos kariai tarnauja 
SAS (NATO) vadovaujamo
je taikos palaikymo misijoje 
ir šiame Balkanų krašte. Ligi 
šiol lietuviai tarnavo "White 
Eagle" bazėje, netoli Kačan
ko miesto, kur buvo sudary
tas Lenkijos ir Ukrainos ba
talionas. Ši bazė uždaroma, 
lietuviai, joje tarnavę nuo 
1999 m., perkeliami į JAV 
bazę "Bondsteel". Lietuvos 
karių būrys KFOR-14 naujo
je vietovėje apsigyveno nuo 
rugsėjo 1 dienos. Stovykloje 
"Bondsteel", kuri laikoma 
didžiausia JAV baze Balka
nuose, yra geresnės sąlygos 
karių tarnybai ir poilsiui -
patogūs kambariai, veikia 
valgyklos, kavinės, krepšinio 
salės, lauko aikštės. Kosove 
tarnauja 30-ties Lietuvos ka
rių būrys. Du trečdaliai šių 
karių yra savanoriai, o treč
dalis - profesonalai. Šiame 
būryje tarnauja ir merginos 
- šaulės gelbėtojos bei ryši
ninkės. Jos taipgi atlieka tas 
pačias pareigas kaip vyrai -
patruliuoja, stovi sargyboje 
kt. Persikėlus į naują bazę, 
lietuvių karių užduotys ne
pasikeičia. J.A. 
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DANGUOLĖ LELIENĖ 

. . . Kai šešėliai rudeniop ilgėja 
Ir džiaugsmai praeina, 

Apie vasarą gražiausios dainos ... 
Apie saulę, vasarą ir vėją 
Tebūnie gražiausios dainos ... 

Tebūnie! -pritariu poetui 
Vyt. Mačerniui. Gal būt ir at
eina niūrus metas - ruduo
janti gamta, vėstantis oras, 
ilgėjantys ir kaskart tamsėjan
tys vakarai... Bet niūruma ne 
tiems, kurie rudenį sugrįžta į 
savo grupes padainuoti, pasi
dalinti vasaros džiaugsmais, 
prisiminimais, nuotraukomis. 
Ne tiems, kurie įgijo naujų 
draugų ar patyrė susitikimų 
džiaugsmą. Nebus niūrus ru
duo tiems, kuriems daina lyg 
stebuklas, sujungęs ~artas 8-
oje Dainų šventėje Cikagoje 
ir dvi tautas Toronte. Neliū
dės atvėsus orams tie, kurie 
vėl bendraus, repetuos, ruoš-

<lamiesi kito sezono pradžiai. 
Ir tai tik todėl, kad jie mėgsta 
dainuoti ... 

Apie 8-ąją Dainų šventę 
buvo daug rašyta, liks galybė 
gražių ir viltingų prisiminimų, 
nuotraukų ir pasižadėjimų 
vieni kitiems, kad susitiksime 
tęsti atgaivintą dainų švenčių 
tradiciją. 

O šiandien ir čia norėčiau 
papasakoti apie kitą įvykį, ku
rio tikroji kaltininkė yra taip 
pat daina ir tą keistą dalyką 
įsimylėję žmonės. Priminsiu, 
kad dviejų dainuojančių gru
pių susitikimas ir susidrauga
vimas įvyko pernai vasarą, kai 
Apaštalo Jokūbo kolegijos 
choras, vadovaujamas lietuvio 
Rimo Zdanavičiaus, pakvietė 

Po kelionių namuose su ispaniškomis vėduoklėmis iš k.: Inga 
Pivoriūtė ir Danguolė Lelienė 

Volungietė Rita Slapšienė su ispanų choro tenoru Angel 
Martin Sanchez 

Toronto lietuvių chorą "Vo
lungė" paviešėti Ispanijos Ga
licijoje, Vigo mieste. Nuosta
bios viešnagės įspūdžius tuo
met aprašiau straipsnyje "Lie
tuva brangi skambėjo Ispani
joje':. 

Siemet - Apaštalo J okū
bo kolegijos choro nariams 
svetingai savo namų duris at
vėrė volungiečiai, kurie ir ve
žiojo juos turistų "pramintais" 
keliais ir takeliais. Ispanai lan
kėsi CN bokšte, gėrėjosi To
ronto miestu laivu plaukdami 
Harbour krantine, iš arti ste
bėjo Niagaros krioklį, vaišino
si vynu "Angel's Gate" vyni
nėje, fotografavosi prie Nia
gara on the Lake gėlių laikro
džio, gėrėjosi meno kūriniais 
McMichael galerijoje ir t.t. 
Buvome ir Anapilyje, Lietu
vos kankinių šventovėje, ku
rioje religingi ispanai prie 
centrinio altoriaus priklaupė 
maldai. O Tėviškės žiburių re
dakcijoje Paula Maroto malo
niai nustebo, kad ji buvo kal
binama ispaniškai redaktorės 
R. J onaitienės. Svečiai taip 
pat susitiko ir su Toronte gy
venančiais ispanų bendruo
menės nariais, kurie ispanų 
klube surengė susitikimo va
karėlį. 

Šv. Jokūbo kolegijos cho
ras surengė ir keletą pasiro
dymų. Vienas iš jų vyko To
ronto Prisikėlimo šventovės 
salėje. Pasiklausyti ispanų 
koncerto susirinko ypatingai 
daug žiūrovų. Po koncerto is
panų choro vadovas Rimas 
Zdanavičius sakė, kad su šiuo 
choru namuose jie repetuoja 
kartą per savaitę, pakanka
mai intensyviai dirbdami po 
dvi su puse valandos. Deja, į 
kelionę pasiryžo vykti tik treč
dalis dainininkų, todėl kame
rinės muzikos programą jis 
parinko mažam sąstatui. "Is
panai turi nepaprastai gražių 
dainų iš renesanso epochos -
XVI š., pasižymil}čiŲ labai 
gražia polifonija. Siam kon
certe jums padainavome tre
jetą tokių kūrinėlių. Dainavo
me dvi galiciškas sf ainas -
Lopšinė ir Audra. Siek tiek 
pristatėrųe ir andalūziškos 
muzikos. Siais metais švęsda
mi Mocarto jubiliejų, buvom 

paruošę keletą jo kūrinių, ku
riuos taip pat išgirdote kon
certe. Koncertas čia, Prisikė
limo parapijos šventovės di
delėj ir pilnoj žiūrovų salėj, -
daugeliui choro dalyvių buvo 
labai stiprus išbandymas ... " 

-Jūsų chorą puošia žavin
ga šokėja, labai patikusi žiū
rovams. 

"Ji pas mus atėjo dainuo
ti. Po kiek laiko prasitarė, kad 
yra flamengo šokio mokytoja 
ir gali pašokti. Ji papuošė mū
sų programą ir džiaugiamės, 
kad jums patiko. Ateityje pla
nuojame paruošti daugiau kū
rinių su ja". 

Vadovas Rimas Zdanavi
čius taip pat džiaugėsi puikiu 
priėmimu Vasagoje, kur ir cho
ristai jautėsi drąsiau. Jis dė
kojo Vasagos apylinkių lietu
viams už gausų dalyvavimą 
koncerte, už ispanišką sutiki
mo dainą, už skanią vakarie
nę, o "Volungės" bičiuliams 
už dainomis ir šokiais triukš
mingą saulėlydį ir sočius pus
ryčius. 

Atsisveikinę su svetingąja 
Vasaga keliauninkai patraukė 
Midlando link. Pakeliui ap
lankė Huron indėnų kaimelį 
ir kartu su volungiečiais gie
dojo lietuvių Mišiose Midlan
do šventovėje. 

Antrąją savaitę svečius ly
dėjęs "Volungės" choro se
niūnas Teodoras Pabrėža pa
sakojo, kad ispanai viešėjo 
Otavoje, Kvebeke ir Mont
realyje. Be aplankytų turisti
nių vietų, jautėsi palaiminti, 
kad turėjo progą po keletą 
giesmių sugiedoti Kvebeko 
Sv. Onos šventovėje ir Mont
realio Šv. Juozapo oratori
joje. "O ir šiaip ispanai daina
vo visur, kur tik galima" - atvi
ravo Teodoras. 

Pasidomėjau, o kaip gi se
kėsi priimti svečius namuose? 
Laima Underienė pasakojo: 
"Taip supuolė, kad mūsų 
aukštaūgių šeimoje viešėjo 
ūgiu mažiausi ispanų choro 
dalyviai. Ne viskas mūsų na
muose jiems buvo lengvai pa
siekiama. Prie pusryčių stalo 
mūsų viešnia juokavo, kad 
brangiausi kvepalai ir brang
akmeniai būna mažose dėžu
tėse. Jos vyras jai antrino, kad 

''Volungės" 31-jo sezono pirmoji repeticija su suomių, estų ir latvių chorais Toronte 

mažose dėžutėse būna ir nuo
dai... Svečiai buvo labai geri, 
jiems viskas tiko ir patiko . 
Dėkojo už pusryčiams labai 
patikusius miltinius blynus su 
įkeptais obuoliais". 

Janet Krikščiūnienė džiau
gėsi pilnais namais svečių, ku
rių buvo net ketvertas. Jie pa
tys pasidarydavo pusryčius, 
patys pavalgydavo, o po to vis
ką švariai sutvarkydavo. 

Gitanai Būdvytytei pati
ko, kad pas ją gyvenę ispanai, 
ryte prie pusryčių stalo, prašy
davo pasakyti naujų lietuviškų 
žodžių ir stengdavosi juos 
naudoti: ačiū, prašau, atsipra
šau, labas rytas, sudie ir t. t. 
"Mano svečiai, dėkodami už 
viešnagę, sakė, kad nesitikėjo 
mūsų tokio didelio svetingu
mo". 

Išvykstant choro vadovą 
Rimą Zdanavičių klausiau, ar 
patiko, ar buvo verta aplanky
ti Kanadą: "Padainavimai ke
lionėje labai svarbūs. Įspūdin
gi mums buvo koncertai lie
tuviams Toronte ir Vasagoje. 
O kelionės po Kanadą, ma
nau, visiems choristams pali
ko įspūdį, nes jie čia viešėjo 
pirmą kartą. Kanados gamta 
labai skiriasi nuo Iberijos pu
siasalio. Sunku aprėpti Kana
dos dydį. Gražus kraštas ir, 
atrodo, vienintelis toks - su 
plokščiu, labai skirtingu pei
zažu - švariu ir begaliniu ... 
Manau, kad ir choristai šiek 
tiek aprėpė Kanados gabari
tus. Keliaudami Kvebeko link, 
turėjom labai gerą vadovą, 
kuris nupasakojo, kaip atrodo 
žiema Kanadoje, kiek daug 
būna sniego ir darbo su juo. 
Sunku jiems tai įsivaizduoti, 
nes Vigo nebūna žiemą šalta, 
o vasarą per daug karšta". 

- Sakoma, kad nereikia 
ieškoti kas skiria. O vis dėlto, 
būdamas lietuvis dirbate ir gy
venate Ispanijoje daugiau nei 
10 metų. Kokius galėtumėt 
paminėti dviejų tautų skirtu
mus ir panašumus? - atsisvei
kindama klausiu vadovą R. 
Zdanavičių. 

"Kuo daugiau vyno, tuo 
labiau tampam panašūs. O jei 
rimtai, tai jie labiau trykšta 
energija: labai mėgsta dainuo
ti, šokti. Jie gal savotiškai vai
kiškesni už mus - į teigiamus 
ir neigiamus įvykius greičiau 
reaguoja, pavyzdžiui, jei su
pyksta - labai greit atleidžia. 
Tai jaučiasi ir jų dainavimo 
būde". 

Atsisveikinome su links
maisiais ispanais, tikėdami, 
kad neilgam ir, manau, kur 
kas laimingesni. Juk prieš ke
letą metų net nedrįsome sva
joti, kad draugausime ir dai
nuosime kartu su ispanais, 
keisimės žinutėmis internetu 
ir, laukdami naujų susitikim-g, 
galvosime apie vieni kitus. Si 
ispanų viešnagė išryškino ir 
kitą dalyką - "Volungės" cho
ras turi be galo daug rėmėjų. 
Nuoširdžiai visiems dėkojame 
už pagalbą, už vaišingumą ir 
už tai, kad tiesiog esate mūsų 
geri bičiuliai. Ačiū! 

Rudenėja, anksti temsta, 
krenta lapai, bet tai niekis -
gamta turi pailsėti, prieš pa
vasario pradžią. Taip kaip ir 
nenuorama žmogus - turi pa
siruošti, kad, atėjus laikui, pa
justų pilnatvę ... 
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M. VASILIAUSKIENĖ 

Rytą smulkiai lynojo. 
Liūdnom širdim važiavom į 
A. Vaitonienės namus Toron
te, kur turėjo įvykti suvažiavi
mas. Buvo kalbama, kad tai 
gali būti paskutinis suvažiavi
mas. Lietus neprisidėjo prie 
nuotaikos. Įdomu, kiek suva
žiuos? Suskaitėm - 23 asme
nys nepabūgo lietaus. Jų tarpe 
ir keletas jaunų veidų. Nuo
taika pakilo. Rasa Veselkienė 
pasveikino suvažiavusius, pri
imti 3 nauji nariai, pagerbtos 
šių metų išėjusios į Anapus 6 
T.l. narės. 

Prasidėjo skyrių praneši
mai. Montrealio skyriaus dar
bus apibūdino D. Staškevičie
nė, Toronto - A. Vaitonienė. 
Filadelfijos skyrius atsiuntė 
pranešim'} raštu. Buvęs di
džiausias Cikagos skyrius ne
atsiuntė nei atstovo, nei raštu 
nepranešė apie savo veiklą. 
Šią liūdną žinią atsvėrė Niu
jorko skyrius, praeitų metų 
suvažiavime oficialiai uždary
tas, bet šiemet atsiradus kele
tui jaunuolių skyrius atsigavo 
ir prieš Velykas liet. mokyk
loje buvo mokoma kaip dažyti 
kiaušinius ir mokiniai buvo 
supažindinti su liet. tautodai
le. Ir suvažiavime dalyvavo jų 
atstovas Laurynas Vismanas, 
vienintelis vyras ir dėl to visų 
pasitarimu, tapo šio suvažiavi
mo pirmininku. Sekretoriavo 
O. Taseckienė. Toliau - iždi
ninkės l. Tarvydienės praneši
mas, kuriame pranešta, kad į 
A. ir A. Tamošaičių galeriją 
Vilniuje išsiųstos 495 knygos. 
A. Veselkienės pranešimu, ga
lerija gavo tik 200 knygų, už 
kurias atsiuntė padėką. Kur 
dingo kitos? Iždininkė žada 
išsiaiškinti. 

Be to, nutarta tiksliai su
žinoti, kiek yra narių skyriuo
se ir patikrinti T.l. inventori
zaciją. Tą darbą atlikti paža
dėjo l. Meiklejohn, D. Didž
balienė ir l. Tarvydienė. 

Dr. A. Kazlauskienė, pa
pasakojo įdomią istoriją -
apie A. Tamošaitienės 1934-6 
m. išaustą kilimą ir jo kelio
nes. Kilimas buvo dovanotas 
J. J azbutienei, Lietuvos mo
terų krepšinio komandos va
dovei, komandai laimėjus 
1936 m. Europos čempionate 
sidabro medalį. J. Jazbutienei 
pasitraukus iš Lietuvos į Vo
kietiją, kilimas iškeliavo kar
tu. Iš Vokietijos emigravo į 
Pietų Ameriką - Kolumbiją. 
Kilimas emigravo kartu. Iš 
Kolumbijos persikėlė į Flą_ri
dą - Miami. Kilimas irgi. Cia 
susipažino su dr. A. Kazlaus
kiene, kuri prikalbėjo kilimą 
perleisti Toronte esančiam 
muziejui-archyvui. Įsteigus 
Vilniuje A.A. Tamošaičių ga
leriją "Židinys", buvo sutarta 
kilimą perduoti jai. Ir taip šią 
vasarą dr. A. Kazlauskienė 

nuvežė jį į Vilnių. Kilimas, po 
ilgos odisėjos, apkeliavęs pusę 
pasaulio, grįžo į namus! 

Nutarta kitais metais iš
kilmingai atšvęsti T.l. 30-metį, 
suruošiant Toronte visų skyrių 
darbų rinktinę parodą, kuri 
truktų 1 ar 2 savaites, būtų 
prieinama ne tik lietuviškai, 
bet ir kitatautei publikai. Su
rasti tokią vietą pavesta l. Tar
vydienei. Sudarytas komite
tas, kurį sudaro: A. Veselkie
nė, D. Didžbalienė, D. Šablins
kienė, L. Švarcienė, l. Tarvy
dienė, L. Vismanas, A. Vaito
nienė, dr. A. Kazlauskienė. 
Reikalui esant komitetas bus 
papildomas. 

Su pakilia nuotaika suva
žiavimas buvo baigtas ir nie
kas net neužsiminė, kad Tau
todailės institutą jau reikėtų 
palaidoti ir palikti praeičiai. 

A. Tamošaitienės 1934-6 m. austas kilimas - rištinis, vilna, 
89x54 cm dydžio 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
XI Pažaislio muzikos 

festivalis savo atsisveikini
mo koncertui Pažaislio vie
nuolyne pastatė kauniečio 
kompozitoriaus Vidmanto 
Bartulio dviejų veiksmų ope
rą-oratoriją Mozarto gimta
dienis. Specialiai šiam festi
valiui užsakytą kūrinį atliko 
Kauno miesto simfoninis or
kestras, Kauno valstybinis 
choras, solistai Asta Krikš
čiūnaitė, Ieva Prudnikovaitė, 
Edgaras Montvidas, Audrius 
Rubežius, Giedrius Pruns
kus ir Egidijus Dauskurdis. 
Dirigentas - Petras Bingelis. 
Veikale, kuris skirtas Mo
zarto 250-sioms gimimo me
tinėms, yra ir Mozarto mu
zikos bei jo operų persona
žų, kurie sujungti Mozarto 
muzikos stiliaus muzikos in
tarpais, sukurtais kompozi
toriaus Bartulio. 

Mozarto gimtadienis pra
sideda linksma uvertiūra. 
Šventės sumanytojai, Links
masis ir Liūdnasis, sukvietė 
daug svečių, kurie pradeda 
rinktis išgirdę pirmuosius 
muzikos akordus. Pirmoji 
atvyksta grafienė Rosina su 
kavatina iš operos Figaro ve
dybos. Amžinai įsimylėjęs 
jaunuolis Belmontė, ne
kreipdamas dėmesio į susi
rinkusiuosius, užtraukia ari
ją iš operos Pagrobimas iš se
ralio. Prie linksmybių prisi
deda ir kiti Figaro vedybų he
rojai, Suzana, Marcelina ir 
Cherubinas, kol pasigirsta 
baisus griaustinis, pranašau
jantis nelaimę. Antrojo 
veiksmo pradžioje grėsmin
ga muzika sako, kad Zarast
ro iš Užburtosios fleitos nuta
rė nubausti žmones, neger
biančius Maestro muzikos -
jis pasiima Mozartą į Amži
nąjį Panteoną, kur jis ramiai 
gyvens, ir žmonija niekada 
negirdės jo muzikos. Links
masis ir Liūdnasis kuria pla
ną, kaip susigrąžinti Maest
ro. Nutarę tai padaryti gud
rumu ir meile, įsimylėjėlį 
Belmontę paverčia Tamino, 
nes tik jis vienas pažįsta Za
rastro ir žino, kaip su juo ko
voti. Gudrybė pavyksta, nes 
tuoj pasirodo Zyniai su Za
rastro, kuris visiems atlei
džia ir grąžina Maestro žmo
nijai. Linksma muzika palydi 
veikalo pabaigą. Uždanga 
nusileidžia ne tik ant scenos, 
bet ir ant viso šiųmetinio fes
tivalio. 

Tris mėnesius trukęs festi
valis aprėpė visų muzikos 
žanrų panoramą. Buvo su
rengta 40 koncertų ne tik 
Pažaislia vienuolyne, bet ir 
Kauno bei Raudondvario pi
lyse, Žemaitkiemio ir Zyplių 
dvaruose, Pociūnų oro uos
te, Kauno miesto ir apskri
ties šventovėse, koncertų sa
lėse, muziejuose. Jame kon
certavo apie 90 solistų, akto
rių bei šokėjų, 3 simfoniniai, 
2 kameriniai orkestrai, 3 
chorai, po 3 trio ir kvartetus, 
po 4 kvintetus ir ansamblius. 
Atlikėjai buvo iš Lietuvos ir 
kitų 15 pasaulio valstybių -

Austrijos, Gudijos, Belgijos, 
D. Britanijos, Estijos, Ispa
nijos, JAV, Lenkijos, Olandi
jos, Norvegijos, Prancūzijos, 
Rusijos, Švedijos, Turkijos ir 
Vokietijos. 

Klaipėdos dramos teat
ras naująjį kūrybos sezoną 
atidaro su K. Jarašūno mu
zikine pjese Eglė žalčių kara
lienė teatro 60-ties metų ju
biliejui paminėti. Šis spek
taklis, pokariu sulaukęs ne
regėto klaipėdiečių susido
mėjimo, buvo suvaidintas 
per oficialų tuomet vadina
mojo Muzikinės komedijos 
teatro atidarymą. Vienas 
pirmųjų pokarinio teatro 
steigėjų ir buvęs ilgametis jo 
direktorius Balys Juškevi
čius, pirmajame Eglės žalčių 
karalienės pastatyme 1946 
metais suvaidinęs Eglės tė
vą, sako, kad lietuvių tauta 
sukūrė nepaprastai tragišką 
pasaką: vaikai išduoda tėvus, 
savuosius. Jis ypač jaudinda
vosi scenoje statydamas dre
bulę, visos tragedijos pradi
ninkę. Jo teigimu, po karo 
tautos tragedija buvo jaučia
ma kiekvienuose namuose. 
Eglės išvežimas į Žilvino na
mus ženklino nežinomybę, 
kuri grėsė kiekvienam. Po 
spektaklio grįžęs žiūrovas 
nebuvo tikras, kad rytoj jis 
ar jo šeimos nariai nebus iš
tremti. 

Valstybinėje M. K. Čiur
lionio menų mokykloje Vil
niuje vykstantis ketvirtadie
nių koncertų ciklas Po Čiur
lionio žvaigžde šiais metais 
pradeda savo antruosius me
tus. Koncertuose, pradėtuo
se rengti MKČ menų mo
kyklos įsteigimo 60-mečio 
proga, groja, dainuoja mo
kyklos moksleiviai ir svečiai. 
Praeitą sezoną mokykloje 
koncertavo džiazo trio (Po
vilas J araminas, Skirmantas 
Sasnauskas, Vita Rusaitytė ), 
violončelininkas Mindaugas 
Bačkus, dainininkės Judita 
Leitaitė, Jurga Šeduikytė, 
Neda Malūnavičiūtė su per
kusininku Tomu Dobrovols
kiu, džiazo kvartetas (Dai
nius Pulauskas, Valerijus 
Ramoška, Eugenijus Kane
vičius, Darius Rudis). Įėji
mas į koncertus būna nemo
kamas. Jie vyksta ketvirta
dieniais, 4 v.v. mokyklos 
koncertų salėje. 

Lenkų institutas Vilniu
je tradicinį vasaros koncertų 
ciklą baigė Adomo Mickevi
čiaus kiemelyje rugpjūčio 10 
d. Šiuolaikinės muzikos 
kompozicijas grojo styginių 
tercetas iš Krokuvos "Viola
rium trio" - smuikininkė 
Anna Kozera, al tininkas 
Mariusz Grochowski ir vio
lončelininkas Lukasz Szy
manowski. Visi šie jaunimu
zikai yra Krokuvos muzikos 
akademijos absolventai, 
2004 metais dalyvavę profe
soriaus Krzysztof Penderec
ki vedamuose meistriškumo 
kursuose ir baigę podiplo
mines studijas Krokuvos 
muzikos akademijoje. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

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

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

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

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

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 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W 1C5 
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 

Studija apie gėrį 
DR. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Gegužės 18 d. Vilniaus Pedagoginio 
universiteto aktų salėje įvy~o docentės dr. 
Dalios Marijos Stončienės (iš Zemaitijos kilusi 
fizikė, baigusi VU) knygos Gėrio ženklai būty
je sutiktuvės. Monografiją sudaro trys skyriai, 
kuriuose istoriniame ir socialiniame konteks
te metafiziniu ir etiniu požiūriu analizuojama 
gėrio samprata. Filosofės darbovietės - Vil
niaus pedagoginis universitetas ir Kultūros, fi
losofijos ir meno institutas surengė iškilios 
knygos sutiktuves ir,.,koncertą "ORDO CE
REMONIARUM". Zingsnis į priekį filosofi
joje žengiamas pagal fizikos stūmos dėsnį -
nuo viešpataujančių klydimų paneigimo ir pri
deramų teorijų. "Kad pasiektum tai, kas įma
noma, reikia daryti neįmanoma", rašė kom
pozitorius Rubinšteinas. Visada būti nepaten
kintai, būti reiklia sau ir aplinkiniams, to
bulinti pasaulį, manau, kad šiose motyvacijose 
yra Dalios Stončienės gyvenimo esmė. Su vy
ru chirurgu užauginusi tris vaikus: būsimą 
mokslininkę Dianą, Lietuvos Dailės akademi
joje skulptūrą studijuojantį Antaną ir vie
nuolę Joaną. Dalia suspėja visur. "Ji mūsų 
darbščioji bitelė", - neatsižavi žmonos suge
bėjimais vyras Alfonsas, supdamas mažąjį vai
kaitį Kiprą. Visa šeima, gausus studentų ir 
dėstytojų būrys sugužėjo į monografijos sutik
tuvių iškilmes. 

Renginyje viduramžių kompozitorių kū
rinius atliko B. Janauskas (perkusija) ir R. 
Kazlauskaitė (fortepijonas), filosofo Abelard 
ir vienuolės Heloise laiškus skaitė VU doc. 
dr. L. Jekentaitė su VPU doc. dr. A. Kiveriu, 
o Vagantų poeziją-MRU doc. gr. V. Valatka. 
Senovines giesmes giedojo VU Sv. Jonų šven
tovės grigališkojo choralo ansamblis (vadovė 
Asta Povilaitytė ). Dalyvavo ir sveikinimo žo
džius tarė - VPU rektorius, akademikas, prof. 
habil. dr. A. Gaižutis, Mykolo Romerio uni
versiteto Filosofijos katedros vedėjas prof. ha
bil. dr. B. Kuzmickas, KFMI Komparatyvisti
nės kultūros studijų skyriaus vadovas, prof. 
habil. dr. A. Andrijauskas, KFMI direktorius 
doc. dr. V. Bagdonavičius, VPU Pedagogikos 
ir psichologijos fakulteto dekanas doc. dr. J. 
Žilionis. Renginio-koncerto pabaigoje knygos 
autorė filosofijos mokslų dr. Dalia Marija 
Stončienė pasakė: "Gėrio problemą nuo Rytų 
moralės filosofijos iki šiandieninės situacijos -
įvairiais požiūriais tyrinėja daugelis mąstytojų. 
Simtai naujų darbų šia tema skelbiami interne
to svetainėse ir moksliniuose žurnaluose, ra
šomi scenarijai, kuriami filmai bei romanai". 
Filosofinės etikos disciplina tiria ir meną, ku-

ris kartu yra menotyros mokslo istorijos objek
tas. Nukreipusi žvilgsnį į dvasinio gyvenimo 
sritį, Dalia Marija vėl mus nuveda į karštų fi
losofinių diskusijų sūkurį. Jei psichologai sie
los ir sąmonės teoriją laiko pagrindine filoso
fijos disciplina, tai pedagogai ją šalina iš filo
sofijos ir priskiria "specialiesiems mokslams". 
Tai ginčas, šiaip ar taip peršantis mintį, kad 
grožis ir gėris, kaip ir siela ir sąmonė, gali būti 
ne tik filosofinės refleksijos objektas. 

Cunamio bangai nusinešus tūkstančius 
gyvybių, atlikus klonavimą, persodinus do
norų organus, įvykdžius teroro aktą Niujorke, 
karinėms pajėgoms vardan taikos įžengus į 
Iraką, Afganistaną, moralinio gėrio ir gerumo 
problema šioje plotmėje iškyla itin skaudžiai. 
Autorė mano, kad "šiuolaikinis diskursas šia 
tema yra įmanomas, jei bus iš naujo apsvarsty
ta gėrio ir gerumo sąvokų formavimosi euro
piniame mąstyme istorija". Pažinimas kaip jū
ra: tas, kuris kapanojasi ir pliuškenasi pavir
šiuje, visados panašus į juokdarį ir todėl at
kreipia į save daugiau dėmesio negu perlų ieš
kotojas, kuris, nekeldamas jokio triukšmo, 
skverbiasi į patį nepažintų gelmių dugną, ieš
kodamas gėrio ir grožio brangakmenių. "Do
rovė turi būti mokslo kelrodė žvaigždė" - įsiti
kinusi mokslininkė. Monografijos autorė tyri
mus ir išvadas skelbė žurnaluose, skaitė pra
nešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje 
ir užsienyje. Ji taip patLogos vyriausioji redak
torė paskelbė visą eilę straipsnių. 

Nenuilstanti Dalia Marija - Tomo Akvi
niečio tarptautinės mokyklos vadovė, jau XIV 
kartą rengianti šiuos seminarus gražiausiuose 
Lietuvos kampeliuose, į kuriuos atvyksta žy
miausi teologijos profesoriai iš daugelio pa
saulio šalių. Monografijoje autorė parodė, 
kad europiniame mąstymo modelyje gėrio 
ieškojimas skleidžiasi ne laiko dimensijoje, 
bet sąmonės plotmėje mėginant atpažinti jo 
ženklus ir jais remiantis atsakyti į klausimą: 
kas tai yra? Lietuvos filosofijos tyrinėtojai 
specialių didesnių Abelard, Malebranche'o ir 
Rousseau darbų studijų nėra parašę, išskyrus 
apžvalgas filosofijos chrestomatijoms ar vado
vėliams. Protas tobulėja spręsdamas naujas 
problemas, besiskiriančias nuo tų, kurias 
sprendė mūsų pirmtakai. "Yra mokslininkų 
sadistų, kurie mieliau stengiasi rasti klaidų 
negu atskleisti tiesą" - sakė lenkų mokslininkė 
M. Sklodowska-Curie. 

Beveik prieš šimtmetį O. Spenglerio pa
vartotas Saulėlydžio įvaizdis padėjo kaip per
spėjimas dėl europinės civilizacijos nuosmu-
kio bei jos aklumo gėrio že_n_k_la_m_s_. ___ _ 

Nukeltai 11-tą psl. 

Palangoje grafų Antaninos ir Felikso Tiškevičių rūmai, pastatyti 70 ha botanikos parke 
(baigti 1897 m.). Dabar juose Gintaro muziejus, kuriame saugojamas didžiausias gintaro 
gabalas, vadinamas saulės akmeniu (3524 g.) Ntr. S. Sajausko 



Studija ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

J. J. Ulisas, M. Heidegge
ris, E. Levinas moko iš naujo 
mąstyti apie gėrį ir blogį, ana
lizuoti žmogaus elgesį ir veik
lą, santykius su kitais. Autorė, 
įkvėpta šių minčių, monogra
fijoje Gėrio ženklai būtyje ban
do atskleisti Aukščiausiojo 
Gėrio ir jo ženklų būtyje ieš
kančio supratimo dramą per 
labiausiai mąstymo istoriją 
veikusių asmenybių likimus ir 
jų kūrybą. Autorės nuomone, 
siekiant šio tikslo, labiausiai 
padeda Petro Abelard, Nico
las Malebranche ir Jean-Jac
ques Rousseau kūrybos anali
zė bei istoriografinis jų gyve
namo laikotarpio socialinių 
įvykių apibūdinimas. Pasi
rinkti analizei šiuos autorius 
atrodo svarbu dar ir dėl to, 
kad jie formavo europinio 
mąstymo modelį trijų religijų 
- judaizmo, islamo, krikščio
nybės - ir filosofijos konflikto 
kontekste, kuriame atsispindi 
nuolati:gis gėrio ženklų ieško
jimas. Sis ieškojimas vyko ir 
tebevyksta perimant antiki
nės Graikijos išmintį ir masiš
kai puolant kitatikius. Krikš
čionybė, tiesiogiai kovodama 
su islamu, t.y. su kitybe, dali
nosi į bizantiškąją ir lotyniš
kąją, o pastaroji, veikiama 
Reformacijos, orientavosi į 
kata!ikybę ir protestantizmą. 

Sitaip europinei kultūrai 
buvo suteikta kito samprata 
ir apibrėžtos žmogaus gyveni
mo taisyklės, reguliuojamos 
Dieviškuoju Įstatymu. Visi 
trys krikščioniškosios tradici
jos mąstytojai, būdami nepri
klausomos, laisvos minties 
skleidėjai dvasininkų cenzū
ruojamame intelektualiniame 
gyvenime sukūrė naują po
žiūrį į prigimtinius gamtos 
dėsnius, asmenybės ugdymą 
ir moralinius įstatymus, grin
džiamus santykiu su Aukš
čiausiuoju Gėriu. Jų darbų 
analizė leido autorei apibū
dinti gėrio raišką ir religinio 
tikėjimo reikšmę dvasiškai to
bulėjant žmogui ir atskleisti 
sudėtingą socialinę ir intelek
tualinę situaciją, stūmusią 
mąstymo procesą; dabartį, bei 
pamatyti viduramžių epochos 
ženklus šiuolaikinėje Vakarų 

kultūroje. Mokslinio mąsty
mo tikslas - matyti bendrą 
atskirame ir amžiną laiki
name. 

Pagrindinė Abelard nuo
stata buvo ta, kad gėris iš es
mės slypi veikiančiojo asmens 
ketinime, o blogis egzistuoja 
vardan didžiausio gėrio. Ka
dangi Abelard erudicijos pa
grindas buvo klasikinis išsila
vinimas, jis antikos išmintį 
derino su Biblijos tradicija, 
t.y. gėrį, glūdintį proto ap
šviestos valios įtampoje, siejo 
su Gėriu, suteiktu transcen
dentiško ir visagalio Dievo, ir 
teigė, kad žmogaus gerumas 
ar blogumas priklauso nuo 
jo valios sprendimo. Tai aki
vaizdžiai atskleista autobio
grafiniame pasakojime, ku
riame Abelard savo gyvenimą 
pateikia, pasak Marie-Domi
nique Chenu, tarsi sąmonės 
atbudimo viduramžių civiliza
cijoje problemą. Taigi šioje 
monografijoje autorė D.M. 
Stončienė domisi gėrio ženk
lų sklaida ir žmogaus dvasiniu 
tobulėjimu. 

Kiekvieno didžio mokslo 
laimėjimo ištaka yra didi vaiz
duotės įžūlybė. Gėris, pasak 
Abelard, žmogui yra nepaži
nus ir apie jį galima kalbėti 
tik miglotais žodžiais. Filoso
fas manė, jog norint, kad bent 
apytikriai atsiskleistų suprati
mas apie Aukščiausiąjį Gėrį, 
kitaip tariant, suprasti tiesą 
apie Dievo buvimą. Šis pavyz
dys leido Abelard teigti, kad 
protas, atskirtas nuo tikėjimo, 
ne tik kad neprieštarauja pas
tarojo tiesoms, bet jas praple
čia, o dieviškoji transcenden
talija neleidžia įkalinti Dievo 
sąvokose. Klausyk mokslinin
kų, bet tik viena ausimi. Tegu 
kita tavo ausis visada būna 
jautri tavo dangiškojo bičiulio 
balso tonams. Malebranche 
metafizika turėjo poveikį 
Port-Royal mokyklai, Pascal 
filosofijai bei XX a. fenome
nologijai. 

Trečiame monografijos 
skyriuje autorė toliau nagri
nėja Aukščiausiąjį Gėrį ir jo 
ženklus. Analizės pagrindas -
Rousseau jausmingosios šir-

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

<lies įžvalga, kuriai padedant 
suprantamas pasaulio tikslin
gumas ir baigtinumas, visuo
menės socialinė tvarka bei ug
domas savasis žmogiškumas. 

"Priartindama skaitytoją 
prie tokių iškilių mąstytojų 
kaip Abelard, Malebranche ir 
Rousseau dvasinių ir intelek
tualinių ieškojimų, D.M. 
Stončienė intriguojančiai ir 
profesionaliai atskleidžia 
naujus gėrio sąvokos horizon
tus", - įsitikinusi doc. dr. G. 
Miniotaitė iš Kultūros, filoso
fijos ir meno instituto. "Gė
ris - ne vien ženklas, simbo
lis, metafora, tai veikiau gy
venimo būdas, egzistencijos 
prasmė. Gėrio ženklai D. M. 
Stončienės monografijoje nu
švinta nauja varsa. Tai ieškoji
mas ir atradimas to, ko daž
nai trūksta mums patiems ir 
šalia mūsų" - kalbėjo J. Žilio
nis, Vilniaus pedagoginio uni
versiteto pedagogikos ir psi
chologijos fakulteto dekanas. 
"Kaip tai nuostabu būti rei
kalingam žmonėms ir jausti 
šviesą savo delnuose", - sakė 
lįetuvių tautos genijus M.K. 
Ciurlionis. Akivaizdu, kad fi
losofė D.M. Stončienė pana
šesnė į anatomę-analitikę, nei 
į gydytoją: ji atveria, bet neiš
gydo. 

Lietuvos pašto ženklas 
Ntr. M. Pranevičiaus 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOG ITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

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 • PH~IG~NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (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., a11rac1. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

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

RONCESVALLES & HIGH PARK ,....-----:=ll!C'----
BLVD., atskiras, 1 O kamb. 2 vir
tuvės, privatus įvažiavimas, tin
kamas dantisto, draudos ar pro
fesionalo raštinėms. Prašo 
$639,000. 

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 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Skaudūs ir netikėti krep

šininkų-kių pralaimėjimai tarp
tautinėse varžybose Japonijoje 
ir Brazilijoje sujudino ir vado
vaujančias viršūnes. Spalio 4 d. 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
G. Kirkilas susitiko su Kūno 
kultūros ir sporto departamen
to gen. direktoriumi A. Rasla
nu bei Lietuvos krepšinio fede
racijos vykdomojo k-to nariu Š. 
Kliokiu. Aptarti sprendimų rei
kalaujantys klausimai, pareng
tas Priemonių planas. Esą, svar
bu siekti skaidrumo, turėtų būti 
matomas rinktinėms skirtų lėšų 
panaudojimas. Premjeras įpa
reigojo Departamentą atidžiau 
stebėti finansinius reikalus. 
Pagrindinė problema betgi 
esanti - kaip sukviesti geriau
sius žaidėjus į rinktinę artėjant 
2008 m. olimpinėms žaidynėms 
Pekine. 

• Santa Suzanoje (Ispani
ja) vykusiame pasaulio moterų 
kultūrizmo ir kūno rengybos 
čempionate nugalėtojosv titulą 
iškovojo 37 metų Alina Cepur
nienė. Vilnietė atletė buvo ne
pralenkiama svorio kategorijo
je iki 57 kg. Sostinės "Olympia" 
klubui atstovaujanti sportinin
kė tapo antrąja lietuve kultū
riste, kuriai pavyko užkopti į 
pasaulio olimpą. Prieš 12 metų 
pasaulio čempionės medalį bu
vo pavykę laimėti klaipėdjetei 
Natalijai Murnikovienei. Sįsyk 
pasaulio čempionate dėl meda
lių varžėsi net 256 sportininkės 
iš 56 šalių. 

• 14-ąjį Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) čempionatą per
galingai pradėjo Panevėžio 
"Pan~vėžys", savo arenoje įvei
kęs "Siaulius" 81:58. 

• Lietuvos futbolo A lygos 
čempionate dar du taškus pra
rado pirmaujantis Kauno FBK 
"Kaunas", savo aikštėje sužai
dęs lygiosiomis 1: 1 su Klaipė
dos "Atlantu". 

• Rugsėjo 20 d. Lietuvos A 
lygos futbolo čempionate Klai
pėdos "Atlantas" savo aikštėje 
priėmė Vilniaus "Vėtros" ko
mandą. Rungtynės baigėsi ly
giosiomis - 0:0. 

• Krepšininkas Arvydas 
Macijauskas, praeitą sezoną 
žaidęs NBA, po to laimę ban
dęs Graikijos krepšinio lygoje, 

po sužeidimo ir sausgyslės ope
racijos pareiškė, kad daugiau 
nebežais Lietuvos rinktinėje, 
kurioje jis buvo iškilus ir gerai 
pasireiškė olimpinėse žaidynė
se. Tačiau "jei būsiu reikalin
gas, tikrai atstovausiu savo ša
lies komandai", - sakė po pa
reiškimo ... 

• Lietuvos krepšinio rinkti
nės vyriausiasis treneris Anta
nas Sireika spalio 4 d. atsistaty
dino iš pareigų, kuriose jis iš
buvo nuo 2001 metų, po nesėk
mės Europos čempionate atsi
statydinus Jonui Kazlauskui. 
Naujasis treneris bus išrinktas 
konkurso būdu. A. Sireikos pa
sitraukimas motyvuojamas su
sidariusiomis tarp sporto vado
vų intrigomis, kurios neva atsi
radusios dėl valstybės skiriamų 
lėšų krepšiniui panaudojimo. 

• Lenkijoje vyko tarptauti
nės jaunučių ir vaikų lengvo
sios atletikos varžybos, kuriose 
dalyvavo Rusijos, Gudijos, Lie
tuvos ir Lenkijos jaunieji spor
tininkai. Geriausiai pasirodė 
klaipėdiečiai, iškovoję devynias 
pirmąsias vietas. 

• Vilniuje rugsėjo 28 d. pri
statytas naujasis Baltijos krep
šinio lygos (BBL) sezonas, kurį 
klubai pasitinka su padidintais 
biudžetais. Pajėgiausi šios lygos 
klubai - Vilniaus "Lietuvos ry
tas" ir Kauno "Žalgiris". Vil
niečių biudžetas 12 mln. litų, 
Kauno - 13 mln. litų. Lygos di
rektorius M. Balčiūnas tikisi 
įdomaus sezono. 

• Lietuvos moterų krepši
nio komanda, skridusi į Brazili
ją, dėl "Air Caraibes" bendro
vės kaltės buvo keturiom die
nom įstrigusi Prancūzijos Gvia
noje ir pavėlavo į čempionatą. 
Šiai bendrovei žadama kelti mi
lijoninį ieškinį. Laimėjus pinigai 
būtų padalinti krepšininkėms. 

• Lietuvos ministeris pir
mininkas Gediminas Kirkilas 
rugsėjo 28 d. pasveikino pasau
lio moterų krepšinio čempio
nate Brazilijoje šeštąją vietą 
laimėjusią Lietuvos rinktinę ir 
š.m. Europos Pietų Amerikos 
sportinių šokių čempionato nu
galėtoją KlaiQėdos "Žuvėdrą". 
Pagerbta ir "Zuvėdros" antroji 
komanda, užėmusi ketvirtąją 
vietą. 

Lietuvos skautų-čių pavasario šventė "99 pavasariai" šiemet įvyko balandžio 22 d. Suvažiavo iš 
visų vietovių apie 1500 skautiško jaunimo. Nuotraukoje - skautai rikiuojasi Katedros aikštėje 

Ntr. iš Skautų aido 

Iškylaujanti "Taurų" skiltis "Romuva-2006" stovykloje. Iš k.: 
M. Latanzi, M. Senkus, T. Blyskis, K. Brazauskas; priekyje -
K. Špokas Ntr. R.R. Otto 

Vakaras išvykai paremti 
Hamiltono vyrų krepšininkai remia kelionę į Australiją. Ha

miltono "Kovo" vyrų krepšininkai rengia kortų žaidimo vakarą 
spalio 21 dieną, 7 v.v. Jaunimo centre ( 48 Dundurn St. N., 
Hamiltone ), norėdami paremti klubo kelionę į Australiją Kalėdų 
atostogų metu. 

Įėjimas "The Aussie No-Limit Classic Poker Tournament" 
kainuos $50. Bus vaišės ir gėrimai žaidimo dalyviams. 

Bilietus galima iš anksto nusipirkti iš Algio Žilvyčio. Skam
binkite jam 905-741-2233 arba siųskit elektroninę žinutę 
azilyYtis@hotmail.com. Rimas Miečius 

Kanados lietuvių skautų sto
vykloje "Romuva-2006" už pa
reigingumą ir gerą pavyzdį ap
dovanoti Vėliavos ir Pažangu
mo žymenimis sk.-vytis S. Wa
sowicz ir skautas Matas Sun
gaila Ntr. R.R. Otto 

Sukaktims 
artėjant 

Laikas jau ruoštis didžia
jam skautybės jubiliejui! Atei
nančiais 2007 metais viso pa
saulio skautai-tės švęs 100-ąjį 
~kautybės sąjūdžio gimtadienį. 
Sia proga visiems prisimintina, 
kad skautiškoji veikla prasidėjo 
1907 metais, jos įkūrėjui lordui 
Baden-Powell surengus pirmą
ją berniukams stovyklą Brown
sea saloje. Bandymas buvo ne
lauktai sėkmingas. Dvidešimt 
pačių pirmųjų stovyklautojų 
įrodė, kad Baden-Powell idėja 
vaikų užsiėmimus derinant su 
atsakomybe galima pasiekti 
nuostabių auklėjimo rezultatų. 
Po metų skautybės įkūrėjas B.
P. išleido knygą Skautybė ber
niukams. Tai labai paveikė nau
jų auklėjimo būdų ieškančius 
jaunimo vadovus bei mokyto
jus. Sąjūdis labai greitai išplito 
visame pasaulyje. 

Lietuvoje skautų organiza
vimosi pradžia laikoma 1918 
m. lapkričio 1 d., kai kpt. Petras 
Jurgelevičius-Jurgėla Vilniaus 
lietuvių gimnazijoje sušaukė 
pirmą skautišką sueigą. Tuoj 
.Pat įsisteigė 80 narių draugovė. 
Siuo pavyzdžiu pasekė ir visi 
didesni Lietuvos miestai, ku
riuose veikė gimnazijos. 

2006 m. Kretingos stovyklos šeimininkės ir ūkvedžiai. Priekyje (iš k.) A. Meškauskienė, L. Dauginienė, V. Zenkevičienė, M. Gabrys, 
E. Krukonienė, A. Butrimas; 11 eil. R. Drešerienė, R. Butauskienė, Z. Bersėnaitė-Cers, R. Turuta, W. Dauginis Ntr. J. Zenkevičiaus 

Artėja ir IX-oji Tautinė sto
vykla, kuri numatoma rengti Ka
nados "Romuvoje". Didieji ren
giniai paprastai išjudina veiklą. 
Rengėjai bus dėkingi ir laimingi, 
jei kviečiamieji pagalbon atsi
lieps teigiamai. Brolis č. 



;&CJAU~IMO ZODIS 
Kanados lietuvių jaunimas dėkoja 

Kanados lietuvių jaunimo atstovai, dalyvavę Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese 

Gerbiami rėmėjai, 
Jūsų dosnumas labai pa

deda Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos atstovams ir da
lyviams aktyviai dalyvauti lie
tuvių bendruomenės gyveni
me. Viso pasaulio jaunimas 
jungiasi bendram tikslui: iš
laikyti lietuvybę jaunų lietu
vių tarpe. Ačiū Jums labai! 

Visi 12-ojo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso atstovai 
saugiai sugrįžo į savo namus 
ir dabar palaiko ryšį ir per in
ternetą, ir asmeniškai, nese
niai "muštukų" savaitgalio 
rungtynėse Vasagoje ir meti
nėje KUS koąferencijoje rug
sėjo mėnesį. Siuo laiku dau
gelis jaunimo sugrįžo į studi-

jas ir nekantriai laukia se
kančio dainų šventės festiva
lio Lietuvoje. 

Dvyliktasis PLJ kongre
sas suteikė galimybę atsto
vams geriau suprasti Lietuvą 
ir Lietuvos jaunimą. Kongre
so metu lietuvių jaunimas iš 
14-kos kraštų glaudžiai ir įdo
miai dalinosi savo kraštų pa
tirtimi ir ypatingomis proble
momis. Studijų dienose Vasa
goje, visi kongreso atstovai 
turėjo progos tyrinėti savo lie
tuvišką tapatybę įvairiose pa
skaitose, energingose diskusi
jose ir įdomiose svarstybose 
apie šiuolaikinius lietuviškus 
socialinius reikalus. 

Kartu su mūsų pačių lėšų 

telkimu, Jūsų aukos labai pa
dėjo 22-iem Kanados atsto
vam dalyvauti kongreso studi
jų dienose ir sudarė galimybę 
Kanados lietuvių jaunimui 
bendrauti su lietuvių jaunimu, 
gyvenančiu ne tik Šiaurės 
Amerikoje, bet ir plačiame 
pasaulyje. Oficialioji kong
reso dalis įvyko studijų dieno
se, kur taip pat buvo nustatyti 
ateinančio kongreso laikas ir 
vietovė. 

Tryliktasis lietuvių jauni
mo kongresas įvyks Pietų 
Amerikoje. Kongresą organi
zuos ir tvarkys jaunimas iš Ar
gentinos, Brazilijos ir Urug
vajaus 2009-jų metų vasarą. 

Siunčiame nuotrauką mū
sų visų atstovų ir dalyvių, su
sirinkusių kongreso atidary
mo proga prie Prisikėlimo pa
rapijos patalpų Toronte. 

Dar kartą, ačiū jums! 
Atstovai dėkoja Jums -

Dalius Bulota, Sofija Bulotai
tė, Matas Freimanas, Tomas 
Jonaitis, Darius Karka, Tadas 
Karosas, Stasys Kuliavas, Dai
na Kuraitė, Vaiva Kuraitė, To
mas Kuras, Julija Puodžiu
kaitė, Audra Rusinaitė, And
rius Rusinas, Vytas Ruslys, 
Rūta Samonytė, Paulius Ser
gautis, Saulius Simonavičius, 
Raminta Slapšytė, Matas Sta
nevičius, Justinas Trumpickas, 
Simas Trumpickas, Petras Vai
čiūnas. 

Kanados lietuvių jaunimo atstovai 
nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams! 

AUKOJO: 

$5,400 
Kanados lietuvių fondas 

$5,000 
Prisikėlimo kredito 
kooperatyvas 

$2,700 
Lietuvių kredito 
kooperatyvas PARAMA 
Lietuvių kredito 
kooperatyvas TALKA 

$200 
Kronas, Elvyra 

$51-$100 
Adomavičius, l. ir L. 
Bersėnas, Elena 
Butkevičius, H. 
Gaidamavičius, P. 
Girdauskas, Ramona 
Gverzdys, M. 
J agėla, Adolfina 
Janušonis, S. 
Kezinaitis, Vincas 
Lajukas, Albinas 
Liaukuvienė, Elena 
Mackevičius, Irena 
Meiklejohn, Irena 
Paškevičius, Petras 
Pusvaškis, Elena 
Puteris, D. ir R. 
Rudaitis, Vytas 
Saplys, Alvydas 
Šeškus, A. ir L. 

Simonavičius, A. ir N. 
Tarvydas, T. ir D. 
Vaidila, Danutė 
Valadka, Aldona 

$1-$50 
Agurkis, G. 
Balsys, Lydia 
Baršauskas, Stasė 
Barteška, Al 
Bekeris, R. 
Budininkas, Alf. ir Anna 
Butkys, V. ir G. 
Čiurlys, Petras 
Čižikas, Balys 
Dargis, Viktoras 
Daunius, Liuda 
Gaputis, K.V. 
Geidutis, Emily 
Grajauskas, E. 
Gudavičius, Jonas 
Gustainis, J. ir O. 
Jankaitis, Vladas 
J asinevičius, V. 
J asionytė, M. 
Juodišius, O. 
Kairienė, L 
Kalinkevičienė, J. 
Kamaitis, A. 
Karaliūnas, Jonas 
Kasulaitienė, R.M. 
Kezys, V. ir O. 
Kišonas, Vanda 
Kneitas, Stan 
Krašauskas, A. ir J. 

Kusinskis, A. 
Lang, Irena 
Lapinas, Zigmas 
Ledas, Adelė 
Linkūnaitis, Jonas 
McFadyen, H. ir J. 
N acevičius, J.I. 
Nagys, B. 
Naruševičius, O. 
Petrus, Erikas 
Piečaitis, S. ir V. 
Povilonis, A. ir K. 
Pranevičius, M. 
Ramanauskas, A. 
Ratkevičius, K.A. 
Rudaitis, Leonas 
Sablinskas, Donald 
Saplys, B. ir P. 
Sendžikai, S. ir J. 
Šidlauskas, Peter 
Šileika, Antanas 
Simanavičius, Dalė 
Simonavičius, Elzė 
Skilandžiūnas, Frank 
Slapšys, M. ir R. 
Spūdas, E. 
Stankus, Justinas 
Statkevičius, Jonas 
Streimikis, A. ir Y. 
Tanner, Jūratė 
Tauteras, Ipolitas 
Trumpickas, J. ir D. 
U sas, Walter 
Vaišnoras, A. 
Valadka, Mikas 

Ačiū ir visiems, kurie mus parėmė nusipirkdami lietuviškas apyrankes, 
"koldūnus", marškinėlius ir atidarytuvus. 

2006.X.11 Nr. 41 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 13 

Toronto Maironio mokyklos 
mokiniai lankėsi Anapilyje 

š.m. rugsėjo 23 d. 

Mkt. Rimas Danaitis ir padėjėja Aleksandra Valaitytė su 
6-o skyriaus mokiniais Tėviškės žiburių patalpose 

,. t 

• • • • 

Mokytoja Rima Saplienė su 1-o skyriaus mokiniais 

5-o skyriaus mokiniai su mokytojais Tėviškės žiburių patalpose 
(Ntrs. V. Zubrickienės) 

Jaunee;niųjų darželio vaikų 
PIEŠINIAI 

Aura Gabrytė 

Lucas Va l anėius 

Adriana Maksimaviči ūtė 

G (1 CJ 0 

~o~u0 
~ 

Nikola5 Lukošius 
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PADĖKA 

A t A 
URŠULEI ŽILINSKIENEI 

mirus 2006 m. rugsėjo 23 d., 

mūsų mamytės netekties liūdesio valandą dėkojame 

prelatui J. Staškevičiui už šv. Mišias ir klebonui kun. 

V. Staškevičiui už maldas prie karsto; visiems 

draugams ir giminėms už dalyvavimą laidotuvėse, 

aukas šv. Mišioms, gėles, pyragus ir užuojautas. 

Duktė Rima ir Algis Kiaupos 

___ ...,.,SKAITYTOJAI PASISAKoi .... ---

SAVI PAS SAVUS 
Mes Toronte laimingi turė

dami du lietuviškus kredito ko
operatyvus-bankelius PARA
MĄ ir Prisikėlimo. Jie įsteigti 
ne pelnui, bet lietuvių patarna
vimui. Visi indėliai apdrausti 
iki 100,000 dolerių ir teikiamos 
paskolos geresnėmis sąlygomis 
negu kitur. Kodėl laikyti san
taupas Kanados bankuose, kur 
mokamos mažesnės palūka
nos? Gale metų lietuvių banke
liai dar grąžina iki 15% už gau
tas ar išmokėtas palūkanas, kai 
jokie kiti bankai nemoka. Ne
mokamas patarnavimas apmo
kant sąskaitas ar kelionių če
kius. Bankeliai taip pat paremia 
įvairius lietuvybės reikalus. Pa
žymėtina, kad Prisikėlimo ban
kelis turi du skyrius ir dirba vi
sas septynias dienas. Nemoka
ma automobilių aikštė. Malo
nus lietuviškas patarnavimas. 
Suteikiami patarimai įvairiuose 
finansiniuose reikaluose. Tau
pydami ar skolindamiesi iš šių 
lietuviškų finansinių institucijų 
sutelksime daugiau pinigų lie
tuvybės reikalams. (PARAMA 
irgi turi du skyrius. Red.). 
Stasys Prakapas, Toronto, ON 

PADĖKOS RAŠTAS 
Punsko lietuvių kultūros 

namai nuoširdžiai dėkoja Jūsų 
redakcijai, kuri neužmiršta lie
tuvių, gyvenančių Lenkijoje -

nC' hl ... „v FOUR SEASONS 
IU'/J"t'UK\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mi us, ūki us , žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

..., Co llingwoodo apy-

linkėse kreipk i tės i 
1~-"---'---' 

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 

Suvalkų trikampyje - ir pasto
viai aprūpina mus savaitraščiu, 
taip suteikdama galimybę sem
tis žinių apie Kanados lietu
vius. Ačiū iš visos širdies! Pa
garbiai - Asta Pečiulienė, 

Punsko lietuvių kultūros 
namų direktorė 

AUKOS LIETUVAI 
v Daugiau kaip 50 m. skaitau 

TZ atsim~nu kaip buvo spaus
dinamas Sv. Jono par. kleboni
jos rūsyje ir tuo metu teko gar
bė sutikti prof. A. Šapoką, kar
tu su kun. P. Ažubaliu. Jūsq 
straipsniai ir kartu visas TZ 
laikraštis yra mūsų paguoda, 
žinios iš Lietuvos, ir kitų kraštų. 

Esu buvęs tėvynėje 1992 
m., sutikau žmonių ir kalbėjau: 
visi sakė man, kad, "mes neži
nome ką daryti su ta gauta lais
ve", manęs svetimi prašė, kad 
aš pasiimčiau juos Kanadon. 
Mano vaikaitis paaukojo man 
vėliavą, kuri dalyvavo "Rankos 
per Baltiją". Jis nešė tą vėliavą. 
Esu paaukojęs vėliavą ir dar 
tautinius drabužius, kuriuos 
motina pirko 1937 m., Anapilio 
muziejui. Tuo laiku 1985-86 m. 
dar buvo uždrausta Lietuvos 
vėliava ir spalvos, mano teta 
važinėjo po Lietuvą ir rado kas 
gali nuspalvuoti medžiagą, ir ji 
pati pasiuvo. 

Mano aukos Lietuvai yra 
pažymėtos laiške nuo preziden
to V. Landsbergio. Ten padėko
je yra parašyta: "Už paramą at
kurtai Lietuvos respublikos ne
priklausomybei, Jūsų auka per 
Kanados Bendruomenės Pa
galbos vajų padeda Lietuvai 
sparčiai ekonomiškai įsitvirtin
ti. Jūsų nuoširdus dėmesys bei 
konkreti pagalba mus stiprina 
ir vienija Lietuvos labui". 

Kęstutis Kačiulis 

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 

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 

Lankelišk.iai ir ją vargai 
Ištrauka, kuyi yra iškabinta ant buvusios Lankeliškių 

Svč. Trejybės šventovės sienos 

KESTUTIS POŠKUS 

Lankeliškiai, Švč. Trejybės}ventovė. Lan
keliškių bažnytkaimis yra prie Sirvintos upės 7 
km į pietų vakarus nuo Vilkaviškio. Vietovė 
išsistačius kairiajame Širvintos krante, gražioje 
vietoje, apaugusi liepomis, klevais ir kitais 
gražiais medžiais. Iš šventoriaus buvo galima 
matyti Vilkaviškio, Naumiesčio, Pajevonio, 
Bartininkų i! net Gižų šventoves. 

Kun. J. Zilinskas, remdamasis Polujanskio 
studijomis, tvirtina, kad Lankeliškiai yra viena 
iš seniausių Sūduvos vietovių ir kad jos pradžia 
siekia XIV š., kai šiose apylinkėse gyveno sau
jelė lietuvių pabėgėlių nuo lenkų persekioji
mų. Pasak jo, lietuvių naujokynas greitai su
sitvarkė ir buvo pramintas Lankeliškiais. lsto- ~~-~~~~ 
rikas dr. J. Totoraitis Sūduvos istorijoje rašo, 
kad Lankeliškiai žinomi nuo XVII š. pradžios. 
1609 m. čia buvo pastatyta pirmoji katalikų 
šventovė. Polujanskis tvirtina, kad jau prieš tai 
čia stovėjo koplyčia, kurią aptarnavo iš Lenki
jos atvykęs kunigas. Pagal J. Totoraitį, pirmą- / 
ją šventovę savo lėšomis pastatė karaliaus 
dvariškiai Baltramiejus Berdovskis ir Jonas 
Scipijonis. 

1609 m. karalius Žygimantas Vaza aprūpi
no naują parapiją, užrašydamas jai 6 valakus 
žemės. Penki kaimai nuo kiekvieno savo va
lako žemės šventovės reikalams turėjo mokėti Paminklas prie Lankeliškių šventovės griu-
6 grašius. Užrašų akte pažymėta, kad karalius vėsių Ntr. K. Poškaus 
pasilaiko teisę klebonu skirti lietuviškai kal
bantį kunigą. 1612 m. pradėtos vesti Lankeliš
kių parapijos metrikų knygos. 

1817 m. pastatyta nauja mūrinė Švč. Tre
jybės šventovė, kurią tik 1845 m. konsekravo 
Seinų vyskupas P. Strašinskas. 1744 m. Vil
niaus sinodo parapijų sąrašuose Lankeliškiai 
minimi kaip Alvito dekanato parapija, api
manti 25 vietoves. 

Senaisiais laikais parapija buvo labai di
delė. Jos ribos siekė nuo prūsų sienos ligi Kal
varijos ir toliau. Lankeliškių parapijai pri
klausė kelios koplyčios, jų tarpe Keturvalakiai 
ir Liudvinavas. Laikui bėgant nemaža kaimų 
atskirta kaimyninėmis Alvito, Virbalio, Paje
vonio parapijomis. Mūsų laikais parapija pri
klausė Vilkaviškio dekanatui. 1940 m. joje 
2600 katalikų, ji turėjo apie 100 gyventojų. 
Nepriklausomybės metais Lankeliškiai buvo 
valsčiaus centras. 

Paminklas prie Lankeliškių Švč. Trejybės 
šventovės Ntr. K. Poškaus 

Bolševikų okupacijos metu Lankeliškius 
priskyrė Bartininkų apylinkei. 1959 m. buvo 
76 gyventojai. 1937 m. klebono kun. Vaclovo 
Balsio rūpesčiu Lankeliškiuose pastatyta para
pijos salė. J. Staniškis buvo parašęs apie Lan
keliškių kolonizaciją diplominį darbą. Bolše
vikų okupacijos metu Lankeliškių ir jų apy
linkės gyventojai patyrė labai daug skriaudų ir 
žiaurumų: prasidėjus karo veiksmams, 1941. 
VI.22 apie 10 val. besitraukdami okupantai 
suėmė Lankeliškių kleboną kun. Vaclovą Bal
sį, Marijampolės gimnazijos kapelioną vikarą 
kun. Joną Petriką ir Vilkaviškio kunigų semi
narijos profesorių kun. dr. Justiną Dabrilą ir 
išvežė į Budavonės giraitę (Bartininkų vlsč.). 
Juos žiauriai kankino, nukryžiavo, kaktose ir 
krūtinėse išdegino kryžius ir dar gyviems iš
plėšė vidurius (Draugas, nr. 241, 1941 m.). 

Parapijiečiai kankinio klebono kūną par
vežė į Lankeliškius ir iškilmingai palaidojo 
šventoriuje. Kiti du kunigai-kankiniai buvo 
parvežti laidojimui į savo tėviškes. Klebono 
kun. P. Karaliaus rūpesčiu žudymo vietoje pa
statytas prasmingas paminklas, kuriam projek
tą paruošė kun. Pijus Brazauskas. Po 11 Pa
saulinio karo, bolševikams vėl užėmus Lietu
vą, paminklas buvo nugriautas. Šie trys kuni
gai-kankiniai tebelaukia Katalikų Bažnyčios 
kankinių vainiko pripažinimo. 

11 Pasaulinio karo metu, 1944 m., Lanke
liškių šventovė buvo susprogdinta vokiečių. 
Laikinai viename name buvo įrengtas alto
rius, kuris ir pavadavo šventovę. 1950 m. pasta
tyta laikina "barakinio stiliaus" bažnytėlė. Ji 
yra paprasto stačiakampio plano namas su 
dvišaliu stogu, dengtu šiferiu. Nėra bokšto, tik 
mažytis bokštelis ant stogo su kryželiu. Para
pija neturi ir nuolatinio kunigo - aptarnauja 
Bartininkų klebonas. 

Lankeliškių apylinkės gyventojų skaičius 
dėl deportacijų ir priverstinos kolektyvizacijos 
labai sumažėjo. Nyksta paskutinėsvsodybos, 
keliamos į kolchozines gyvenvietes. Zmonėms 
sunku pasiekti šventovę, ypač pavasarį ir ru
denį, tad ir lankytojų nedaug ten būna. 

Paimta iš Broniaus Kviklio, 
LIETUVOS BAŽNYČIOS, 11 tomas, 

Vilkaviškio vyskupija 

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo ir žeminimo reikia pradėti Kristuje atnaujinimo darbus, bet 
nuo įėjimo į patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs įsižadėjimo, 
nuo tikro iš visų jėgų stengimosi, savo gyvenimą pataisius, kiek galint tobulai gyventi pagal Dievo 
valią. 

• Kiek maža yra Vzešpaties rynyne tikrų darbininkų, pilnų drąsos bei pasiaukojimo! 
(Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 



~* HomeLife 
/Gd11iP.\ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\ Sr=/ 10720 Yonge Srreer, Suire 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 (n eš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz~ahoo.ca 

' lndependently Owned and Operated , REALTO~ 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~:- ·{;?--~..;.~-~~·~=:~e J.-0~"':'-~„ 

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. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

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~ v:a~~ 

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

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

Tel. (416) 763-5677 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. spalio 25 ir lapkričio 8 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. spalio 25 ir lapkričio 8 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 
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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 " 

r:::ado; lietu~ių k;talik;ų mo;erų ;raug;jos J 
\ Rall Prisikėlimo parap~os skyriaus • f 
l 50-mečio SVENTE l 
l įvyks 2006 m. lapkričio 18, šeštadienį Į 

Prisikėlimo parapijos patalpose, 1 Resurrection Rd. (Bloor & lslington) 

4 v.p.p. - ŠV:, MIŠIOS; 5 v.v. - PABE~DRAVIMAS/UŽKANDŽIAI; 

~ 
7 v.v. - ISKILMINGA VAKARIENE SU VYNU IR MENINE j 

PROGRAMA 
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po Mišių Prisikėlimo parapijos salėje 

arba šiokiadieniais raštinėje (416-533-0621) pas Valeriją Siminkevičienę. 
Bilieto kaina $45 asmeniui. 

KLKM dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius maloniai kviečia visus gausiai atsilankyti 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 6-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 m etus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 min. dol., 

pagalbai L ietuvoje 0.47 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

i AUKOS l 
A.a. Aldonai Valienei mirus, 

užjausdami jos sesutę Gražiną ir 
Sigitą Krašauskus su šeima bei 
visą giminę, Kovai su vėžiu ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje 
aukojo: $60 - D.V. Dargiai; $50 -
O. Balsienė su šeima, D.G. Sa
kus, dr. J. Rimšaitė; $30- O. Juo
dikienė, N.Z. Dabrowski; $20 -
D. Baziliauskienė, AK. Ratavi
čiai, A. Lemežys, B. Sapijonienė, 
M. Povilaitienė, L. Strumilienė, 
B. Kazlauskaitė, M.V. Kazlaus
kai, A. Ledienė, F. Mačiulienė, 
D. Vaidilienė. B.K. ir M.P. 

~ Pl3rjūna:> 
~an::;,/a~~·on 

6l9e /)f/Į,Li o e;;, 
VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis. 

Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėj a prie Teisėsau

gos ministerijos (Ministry of 
the Attorney General) 

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 

Adresas: 106 Meadowbank Road , 
Toronto, Ontario M9B 5C9 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• "Angeliukai" po vasaros 
atostogų jau atskrido ir Lilijos 
Turūtaitės vadovaujami praeitą 
sekmadienį giedojo 9.30 v.r. 
Mišiose. 

• Vaikučiai registruojami 
Pirmosios Komunijos ir Sutvir
tinimo Sakramento pasiruoši
mo pamokoms. Registracija 
šiokiadieniais tel. 905 277-4320, 
o sekmadieniais po Mišių - zak
ristijoje. 

• Spalio 15, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių, kurios bus 
aukojamos už a.a.Vytautą Auš
rotą jo mirtes metinių proga, 
Aušrotų šeima kviečia visus į 
parapijos salę kavutei. 

• Kun. Kazimieras Kakne
vičius, buvęs Londono lietuvių 
Šiluvos M. Marijos parapijos 
klebonas, neseniai pasitraukęs 
iš tų pareigų dėl amžiaus ir svei
katos, apsigyveno mūsų kle
bonijoje ir, reikalui esant, pa
gelbės sielovadiniame darbe. 

• Rudeninė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus lapkri
čio 5, sekmadienį. Pamaldos -
3 v.p.p. Lietuvos kankinių šven
tovėje. Pamokslą sakys kun. 
Kazimieras Kaknevičius. Mo
kyklinis autobusas į pamaldas 
veš maldininkus nuo "Vilniaus 
rūmų" 2.30 v.p.p., o nuo Ana
pilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sek
madienį važiuos įprasta sekma
dienio tvarka. 

• Kapinių lankymo dienos 
proga, lapkričio 5, sekmadienį, 
KLK moterų draugijos skyrius 
rengia šešių dailininkų Rudens 
spalvų šventės parodą Anapilio 
parodų salėje. Dalyvauja: Rima 
Mačikūnaitė ir Vida Valiulienė 
(brangakmeninės puošmenos), 
Andris Batraks (fotografijos), 
Birutė Batraks (vitražai), Kris
tina Česnulytė (iliustracijos), 
Kęstutis Kesminas (medžio 
skulptūros). Parodos atidary
mas - po 9.30 v.r. Mišių. Visi 
kviečiami parodą aplankyti. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 15: 9.30 v.r. už a.a. Vytautą 
Aušrotą (I metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje spalio 15, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. te
liksą Kasperavičių; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje spalio 14, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Rožę 
ir Stasį Augustinavičius. 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Nuo ateinančio sekma

dienio lietuviai sekmadieninėm 
Mišiom renkasi nebe 4 val., bet 
3 v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St. (prie 
Trafalgar ir Admiral gatvių san
kryžos). 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Ateinantį sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedos parapi
jos "Retkartinis" choras. 

• Pirmai Komunijai pasi
ruošimo pamokos prasidės spa
lio 15 d. Kurie dar neužsiregist
ravo, prašom iki to laiko užsi
registruoti ar atvesti vaikučius 
tiesiai į pamokas, kurias veda 
ses. Paulė- 416 533-8006. 

• Spalio mėnuo yra skirtas 
Rožinio malda pagerbti Jėzaus 
Motiną Mariją. Šios parapijos 
šventovėj Rožinis kalbamas 
šiokiadieniais 6.30 v.v., o sek
madieniais 10.15 v.r. 

• Parapijos tradicinė meti
nė vakarienė įvyks spalio 21 d. 
parapijos salėj. Bilietai - $35 
asmeniui; jaunimui iki 13 metų 
- $15. Jie platinami sekmadie
niais parapijos salėj, o kitu me
tu pas J. Vingelienę 416 233-
8008. Meninę programos dalį 
atliks Daivos Botyrienės vado
vaujama parapijos teatro studi
ja "Žalios lankos". 

• Rugsėjo 6 d. palaidota 
a.a. Irena Kaliukevičienė, 82 
m. Lietuvoje paliko seserį So
fiją su šeima. 

• Rečitalis dviejų solistų -
Indrės Viskontaitės ir Arūno 
Radtke - įvyks parapijos salėj 
lapkričio 5 d., 4 v.p.p. 

• Kviečiami berniukai ir 
mergaitės, jau atlikę Pirmąją 
Komuniją, tapti Mišių patar
nautojais. Tėvelius prašom at
vesti vaikus į zakristiją bent 10 
minučiy. prieš Mišias. 

• Zodis tarp mūsų, rugsėjo 
ir spalio mėnesių knygutės, yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Kadangi knygutės dar galioja 
iki spalio pabaigos, jas galima 
įsigyti papiginta kaina už $2. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 15: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. užva.a. 
Juozą, Janiną ir Virginiją Cer
niauskus; 10.45 v.r. už a.a. Vytą 
(5 met.) ir Feliciją (19 met.) 
Urbonus, už a.a.Bronių Liš
kauską, už Balevičių ir Kliuči
ninkų šeimų mirusius; 12.15 
v.d. už a.a. Stefą Dargužienę. 

Švč. M. Marijos šventovei 
Šiluvoje $100 aukojo E. Valeška. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo L. Baumgardas. 

A.a. tėvelių Kazimiero ir 
Kazimieros Mankauskų mir
ties metinių prisiminimui duktė 
Birutė Sadauskienė Tėviškės ži
buriams aukojo $50. 

A.a. tėvelių Kazimiero ir 
Kazimieros Mankauskų mir
ties metinių prisiminimui duktė 
Aldona Falikauskienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

Dalis lietuvių delegacijos Baltiečių vakare parlamente rugsėjo 
25 d. su Kanados ambasadore Baltijos valstybėms C. Poulin 

Ntr. R. Jonaitienės 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos 

9.30 v.r. ir tikybos pamokos 
mūsų vaikučiams. Po pamaldų, 
apie 10.45 v.r. kartu su anglų 
parapijos klebonu bus pašven
tinta bendra nauja šventovės 
skelbimo lenta. 

• Pakartotinai pranešame, 
kad Reformacijos šventės pa
maldos su Šv. Komunija įvyks 
spalio 29 d. Po pamaldų 3 v.p.p., 
Lietuvių Namuose vyks Moterų 
draugijos ruošiama Padėkos 
puota. Bilietus platina Ana 
Langienė 416 233-0511. 

• Mirusiųjų minėjimo pa
maldos vyks sekmadienį, lap
kričio 26, 9.30 v.r. 

• Sekmadienio tikybos pa
mokos, Kalėdų pamaldos ir Ka
lėdų eglutė numatyta gruodžio 
17 d., l v.p.p. v 

• Kūčių pamaldos su Sv. 
Komunija vyks sekmadienį, 
gruodžio 24, 4.30 v.p.p. ir Senų
jų metų pamaldos bus sekmadi
enį gruodžio 31 d., 9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Spalio 8 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 85 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino Moterų 
būrelio narė L Mačionienė. 
Svečių knygoje pasirašė - A. R. 
Gedriai iš Klyvlando, OH. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis spalio 17 d., 7 v.v. Lie
tuvių Namų seklyčioje, "Lab
daros" - 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. Geras ap
tarnavimas, veikia baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams $250 

aukojo L. Radzevičius. Nuošir
džiai dėkojame visiems už 
aukas. Jos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu "Labdara", 1573 Bloor 
St.W., Toronto ON M6P 1A6. 

Toronto Lietuvių Na
muose rengiamo baliaus-kon
certo, kuriame dalyvaus 
"Pusbroliai Aliukai ir sesu
tė", bilietai jau išparduoti. 
Dar liko daug norėjusių šia
me renginyje dalyvauti. Todėl 
numatomas "Aliukų" kon
certas "Vilniaus rūmuose" 
(1700 Bloor St. West) spalio 
21, šeštadienį, 3 v.p.p. Bilietai 
- 10 dol. bus parduodami prie 
įėjimo. Visi kviečiami daly
vauti. Rengia -

LN Kultūros komisija 

Maironio mokyklos žinios 
• Mkt. Mykolas Slapšys 

yra naujas Aukštesniųjų litua
nistinių kursų vedėjas. Dar gali
ma registruotis šiems kursams. 
Pamokos prasidės spalio 14 d. 
Our Lady of Peace mokykloje, 
70 Mattice Ave., prie Bloor ir 
Kipling gatvių, nuo 9 v.r. iki 
12.30 v.d. 

• Primenam tėveliams - 9 
v.r. mokytojai pasitinka savo 
mokinius prie vakarinių durų ir 
juos nusiveda į auditoriją. Ten 
sukalbame maldą bei pagie
dam Tautos himną. Po to ei
nam į savo klases. Živilė 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palilsimu. Iš 
anksto dėkingi - TZ leidėjai 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Darija Sodo, kaip ypatingai gabi studentė, įrašyta į "Con
cordia University Faculty of Arts and Sciences Deans List". 
Darija yra MLK unijos LITAS 2005-ųjų metų stipendijos stu
dentams laimėtoja (2000 dol.), Dalės (Kudžmaitės) ir Peter So
do duktė, Genovaitės ir a.a. Vytauto Kudžmų vaikaitė. 

Lituanistinė šeštadieninė mokykla pradėjo mokslo metus 
rugsėjo 30 d. Aušros Vartų parapijos patalpose. Pamokos vyks 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.d. Užsiregistravo 29 mokiniai. 
Veikia keturios klasės: darželis - 6 vaikai, mokytoja Kristina 
Čičinskaitė-Davidson; pirmas skyrius - 7 vaikai, mokytoja Da
na Mickutė; 3-4 skyr. - 11 vaikų, mokytoja Daiva Jaugelytė
Zatkovic; 5-6-7 skyr. - 5 vaikai, mokytoja Aušra Ger~lavičiūtė
Drysdale; mokyklos vedėja ir dainavimo mokytoja Zivilė Jur
kutė-Blayney. Dėstomi dalykai: lietuvių kalba, istorija, geo
grafija, tradicijos, dainos ir rankdarbiai. Kasmet mokykla ren
gia Kalėdų eglutę ir Motinos dienos minėjimą. Finansinę para
mą skiria KLB Montrealio apylinkė, "Litas"; taip pat lėšomis 
prisideda įvairių renginių aukos bei tėvų įnašas - $185. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimas įvyks 
spalio 22 d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų klebonijoje. Pokalbį 
teisiniais klausimais ves notarė Rūta Pocauskaitė. Narės ir sve
čiai maloniai kviečiami atsilankyti. 

Žvejų-medžiotojų klubas "Nida" rengia "Octoberfest" 
Aušros Vartų parapijos salėje spalio 22 d., po 11 val. Mišių. Au
ka - $12. 

Aušros Vartų parapijos reikalais prašoma kreiptis į komi
teto narius-E. Dainių, tel. 514 626-3564 arba D. Vasiliauskienę, 
tel. 514 694-3366. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Metiniai parapijos grybų pietūs įvyks sekmadienį, spalio 

29 po šv. Mišių. Parapijos komitetas prašo parapijiečius pa
dovanoti laimikių loterijai. Kviečiame visus į grybų pietus. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E , SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Dovanos vaikams 
Artėja Kalėdos, atnešan

čios džiaugsmą ir vaikams do
vanėlių. Tačiau ne visi kartais 
galime savo atžalas pradžiugin
ti. Sunkiau ypač neseniai į Ka
nadą atvykusiems. Toronto 
miestas ir daugelis miesto lab
daros organizacijų kasmet pa
ruošia tūkstančius dovanų ma
žiesiems. Norint tuo pasinau
doti, registruotis pas Jolantą 
Stasiulevičienę, tel. 416 533-
3292 arba faksu 416 533-2282; 
el.paštas klb@kanada.com. Re
gistruoti vaikučius nuo 2 iki 16 
metų. Registruojantis reikia pa
teikti: tėvų vardus, pavardę, gi
mimo metus, tikslų adresą, kur 
pateikti dovanėlę, vaikų skaičių 
ir amžių; nurodyti savo Kana
doje buvimo statusą (piliečio 
arba pastovaus gyventojo kor
telę). KLB inf. 

A.a. Sofijai Orvidienei mi
rus, jos artimieji Kovai su vėžiu 
sergantiems vaikučiams Lietu
voje aukojo: po $100 - Jonas ir 
Antanas Orvidai su šeimomis, 
Zosė Augaitienė ir Daina, Bi
rutė su George Molloy ir Kris
tina; po $20 - A.K. Ratavičiai, 
M. Povilaitienė. M.P. 
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

FAX: (514) 766-1349 

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

Apply in person at: 
930 Sheldon Court, Burlington. 

Tel.: 905-634-7751 

Virš TALKOS KOOPERATY
VO Hamiltone išnuomojamas 
erdvus 2-jų miegamųjų butas. 
Kaina -$700 mėnesiui. Kreiptis 
į TALKOS raštinę darbo valan
domis. Tel. 905-544-7125. 

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

CONSTRUCTION LTD. 

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

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


