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Kur tie paslėpti lobiai? 
Lietuvos savaitraštis "Veidas" paskelbė, kad seime yra 

30 milijonierių, o savivaldybių tarybose - beveik 70. Pami
nėtos ir kai kurių pavardės. 

K
Ą gi - belieka džiaugtis ir liūdėti. Gerai, kad žmo
nės turtingi. Nevalia jiems nei pavydėti, nei blogo 
linkėti. Vyresnieji gal atsimena laikus, kai lietuviai 

vis dejuodavo, kodėl jie ne tokie kaip žydai, kurie sugeba 
visaip verstis ir užtat gerai gyvena. Laikai pasikeitė, ir lie
tuviai jau nebe tie. Kas ir kur juos išmokė būti verslinin
kais, ir tai ne bet kokiais? Galima spėti, kad aukštieji 
mokslai čia mažiausiai prisidėjo. Sakoma, kad tapti versli
ninku (tikra to žodžio prasme) tegali tik šitam užsiėmimui 
atitinkamą talentą turintieji ir ilgų darbo valandų neven
giantys. Aptarimas senas ir turbūt daugeliui suprantamas. 
Naujesnis variantas Lietuvoje - tai verslininkas ir kartu 
politikas. Šitokių kaip tik nemažai nurodoma esant įvairio
se valdžios struktūrose. Svarstymai, ar politiniai reikalai 
gali tinkamai susiderinti su verslo siekiais, šiuo atveju var
gu ar reikalingi. Visuomenę daugiausia stebina per staigus 
atsiradimas turtuolių, kurie renkami valdžion. Kodėl juos 
renka, būtų vėl kitas klausimas. Ne be pagrindo daugelis 
pyksta, kad Lietuva, užuot pakėlusi ekonominę gerovę vi
siems, prisiaugino milijonierių. Negi tai kokie "dainuojan
čios revoliucijos" palikuonys? Juk Lietuva jau pačiais pir
maisiais nepriklausomybės metais iš karto įbrido į skolas. 
Tad ir kyla klausimas, kaip šitomis nepalankiomis ir yarga
nomis sąlygomis kažkam sekėsi tapti turtuoliais. Zinant 
kokie tada vyko grobstymai ir respublikos turto pasidalini
mai, klausimas gal ir naivus. Bet jis reikalingas, kad neuž
simirštų, kas iš tikrųjų buvo ir kur tų nelemtų įvykių da
lyviai. 

SV LUBČIOJIMUS ir rimtesnius valstybės valdymo 
pašlubavimus ne vienas politinio Lietuvos gyvenimo 
stebėtojas yra linkęs sieti su turtuolių verslininkų sė

dėjimu seimo frakcijose. Ir tik sėdėjimu. Kartu ir saugoji
mu, kad priimami įstatymai nekenktų nusistovėjusiai tvar
kai ir nesikryžiuotų su verslo planais. Rodos, normalu, kai 
kiekvienas turi teisę (net ir pareigą) ginti savo kiemą, jei to 
prireikia. Tačiau kai savasis kiemas darosi svarbesnis už 
valstybę, ar neatrodo, kad grįžtame į senuosius bajorų lai
kus, kurie Lietuvą nuvedė į padalinimą. Tikėkim, kad nie
ko panašaus nebebus. Bet yra ir kitų grėsmingų praradimų, 
atsirandančių dėl blogos, savanaudiškos valdžios. Valstybės 
piliečiams normaliai rūpi jos ateitis ir kuriama gerovė, ku
ria visi gali pasinaudoti. Kai perspektyvos miglotos ir kai 
vieniems labai gerai, o kitiems blogai, nusivylimas valdžia 
suprantamas. Iš dalies tai spartina ir emigraciją. Tuo opiu 
klausimu, kiek matoma, nieko nedaroma, o tik be perstojo 
skelbiamas ekonominis šalies augimas, kurio, deja, ne
jaučia daugelis piliečių. Gal kas kada ir jaus, bet dabartis 
visus vienodai nuteikia - ir vargšus, ir milijonierius. Ir tie, 
ir tie nori visko - dabar. Kiek mums žinoma, Amerikoje 
reikia daug ilgiau ir sunkiau dirbti, kad galėtum įsijungti į 
turtingesniųjų sluoksnį. Naujasis Lietuvos ministeris pir
mininkas G. Kirkilas, dar neįsitvirtinęs pareigose, pažėrė 
nemažai socialinio atspalvio pažadų, kuriuos galima būtų 
pavadinti didesniu dėmesiu eiliniam paprastam žmogui. 
Ar kas iš to išeis, dar sunku pasakyti. Tik kad jau verkiant 
reikia kažką daryti, visi mato ir žino. Lietuva galėtų ir tu
rėtų būti kitokia. Ne stebuklų laukiam, bet valdžion rinkim 
valstybiniam darbui tinkamus, nesavanaudžius žmo
nes. C.S. 
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Zamošč miesto panorama 

Senosios didybės pėdsakais 
Kelionė po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorines vietoves 

GEDIMINAS KURPIS 

Su Nijolės Kasputienės kelionių bendrove 
(Kultūrinių iniciatyvų UAB "Ancilius") ke
liauju jau trečią kartą. Ji suorganizuoja kelio
nes į tokias vietoves, kurios man įdomios, pa
renka gerus vadovus, o be to, man būna nauji~
na pakeliauti kartu su Lietuvos lietuviais. Sį 
kartą ji pasiūlė kelionę birželio 14-18 dienomis 
po Rytų Lenkijos ir Vakarų Ukrainos pilis ir 
šventoves: Zamošč, Lucką, Počajevo ir Krehi
vo vienuolynus, Lvovą, Olesko pilį, Liubliną ir 
Kazimierz Dainy. 

Autobusas trečiadienio rytą mūsų laukė 
aikštelėje netoli Vilniaus "Reval Lietuva" 
viešbučio. Atvykęs pamačiau būrelį keleivių ir 
mūsų kelionės vadovę Danutę "skaičiuojančią 
nosis": turėjo būti 26 - iš Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos, bet vienas vėlavo, nes visą naktį 
keliavo iš Talino. Pagaliau susirinko visi, rū
pestingoji ponia Nijolė mus išlydėjo ir nusku
bėjo organizuoti sekančios keliq,nės - birželio 
22 dieną autobusu į Angliją ir Skotiją. Diena 
pasitaikė graži, šilta ir saulėta, todėl nepama
tėm, kai pasiekėm Lenkijos pasienį ties Kal
varijų/Ogrodniki pereinamuoju punktu. Ka
dangi dabar abi valstybės priklauso Europos 
sąjungai, patikrinimas buvo trumpas. Tik ma
no kanadiškas pasas buvo antspauduojamas, o 
į kitus, lietuviškus, tik žvilgterėjo. 

Kelionė Lenkijos keliais nuo pasienio iki 
Zamošč, maždaug 500 kilometrų, praėjo be 
ypatingų nuotykių. Sustodavom karts nuo kar
to pakelės degalinėse - nebūtinai benzino pa
sipildyti, bet pasinaudoti tualetu arba krautu
vėlėje nusipirkti vandens buteliukų, nes Len
kijoje vanduo iš kranelio ne visur tinkamas 
gerti. Pravažiavom gražias Augustavo girias, 
veltui tikėdamiesi pamatyti kokią stirną ar bi
zoną, ar elnią, pagaliau - nors zuikelį. Balsto
gės miestą aplenkėm rytine jo puse, taip pat ir 
Liubliną apvažiavom šiauriniu šonu. Keliai 
stebėtinai geri: daugelyje vietų nauja kelio 
danga, kai kur keliai dar taisomi, tikriausiai 
už Europos sąjungos pinigus. Judėjimas su
tirštėdavo tik aplink didesnius miestus. 

Pakeliui buvo proga pasikalbėti su vadove 
Danute. Pasirodo, ji gyveno Ukrainos Lvove 
13 metų, vienu metu buvo Ukrainos lietuvių 

bendruomenės pirmininkė. Ukrainoje, pasak 
jos, gyvena apie 10,000 lietuvių - daugiausia 
tremtiniai, kuriems kadaise nebuvo leista grįž
ti į Lietuvą, arba sukūrę šeimą su ukrainie
čiais. Didesnė jų dalis gyvena miestuose arba 
Krymo pusiasalyje, kur klimatas šiltesnis negu 
Lietuvoje. 

Diskusijos apie istorijos tiesas 
ir nutylėjimus 

Kadangi važiavom į istorines vietas ir buvo 
daug laiko pašnekesiams, pakeliui pradėjom 
diskusijas apie istorijos žinių "neklaidingu
mą". Vadovė davė labai gerą pavyzdį - kas ką 
sako apie Žalgirio mūšį. Lenkai (kronikinin
kas Jan Dlugosz) rašo, kad lietuviams pabė
gus iš mūšio lauko jų kavalerija, ypač "spar
nuotieji" husarai, ir pėstieji davė lemtiną smū
gį kryžiuočiams. Rusai skelbiasi, kad du Smo
lensko pulkai buvo mūšio laimėtojai. Lietuviai 
(Posilgės kronika, prof. Mečislovas J učas ir 
kiti) sako, kad jie ir žemaičiai bei totoriai ne
pabėgo, tik strategiškai pasitraukė siekdami 
išardyti kryžiuočių sunkiosios kavalerijos gre
tas (švedas prof. Sven Ekdahl, laikomas 
Žalgirio mūšio specialistu, šiam teigimui prita
ria, nes lietuviai dažnai taip įvyliodavo kry
žiuočius į pinkles). Vokiečiai vaidina, kad to
kio didelio ir svarbaus mūšio iš viso nebuvo 
(aš kadaise Austrijoje, Vienos miesto Kry
žiuočių šventovėje Deutschordenskirche buvau 
suradęs lankstinuką, kuriame parašyta, kad 
po 1410 metų kryžiuočiai pasitraukė į Vakarus 
ir grįžo prie savo originalios paskirties - slau
gyti sužeistus karius ir ligonius; nė žodžio apie 
Zalgirį ar Tannenbergą ar Gruenwaldą). Aš 
čia visa tai paminėjau, nes dažnai skaitau skir
tingus istorinius vertinimus įvairių tautų is
toriniuose veikaluose, o šiam straipsniui pa
pildomų žinių sėmiausi iš įvairių rimtesnių bei 
turistinio lygio istorinių šaltinių - lietuviškų, 
lenkiškų, vokiškų, ukrainietiškų (ir ne visi vie
nodai dalykus aprašė) - iš Danutės Gi turėjo 
gana išsamius užrašus) pasakojimų, interneto 
svetainių (ypač Wikipedia.org, bet labai atsar
giai) ir ką pats mačiau. Jei yra netikslumų, ku
rių išvengti sunku, iš anksto atsiprašau. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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Kam reikalingas kelias, 
jei jis neveda į šventovę? 

KUN. ROBERTAS 
GEDVYDAS SKRINSKAS 

Visoje architektūros 
įvairovėje šventovė yra pats 
kilniausias žmogiškasis stati
nys, nes tai yra Dievui skir
tas statinys. Versdami vieto
vių istorijos puslapius, rasi
me metus, kada buvo pradė
ta statyti viena ar kita šven
tovė; datas, kai jas degino, 
griovė ir vėl atstatė. 

Prieš šventovės statymą, 
kaip ir prieš bet kurio kito 
nuveikto darbo pradžią, pir
miausia būna mintis, idėja. 
Dažniausiai ji būna padik
tuota laiko, aplinkybių, vals
tybinio, tautinio ar asmeni
nio įvykio, o kartais ir pačio 
Dangaus. 

Kaip žmogaus egzisten
cinis laikrodis ima tiksėti 
pradėjimo momentu, ir tas 
momentas gali būti labai 
svarbus - kartais dėl to įvyks
ta žmogiškosios dramos, 
kardinaliai keičiasi žmonių 
būklė; o gimimas tėra toje 
egzistencijos grandinėje tik 
vienas žiedas, tik naujas eta
pas: pasaulio šviesos išvydi
mas, - taip ir idėjos atsiradi
mo žinojimas gali visai kito
mis spalvomis nuspalvinti, 
įprasminti šalia mūsų esan
čias šventoves. 

Gaila, kad užmaršties 
dulkės, o gal ir mūsų abejin
gumas praeičiai paslėpė tą 
nuostabią šventovių statybos 
kilmės ir prasmės priešisto
rę. Su kiekviena karta, su 
kiekvienu karu, su kiekvienu 
gaisru lieka vis mažiau seno
lių, prisimenančių tai, kas 
kadaise visiems buvo žinoma 
ir aišku. Likov tik nuotrupos. 

Vilniaus Sv. Jurgio šven
tovę 1506 m. pastatė Lietu
vos kancleris ir Vilniaus vai
vada Mikalojus Radvila to
torių nugalėjimuį prie Klec
ko atminimui. Cia galima 
būtų pridurti, kad šv. Jurgis 
yra 11 Lietuvos globėjas. Ar 
rasite dar kur pasaulyje ne
priklausomą valstybę , kuri 
taip pasityčiotų iš savo glo
bėjo, - pavertusi jo šventovę 
sandėliu? Gal todėl mes vis 
skendime įvairiuose skanda
luo§e? Dar blogesnė padėtis 
su Sv. Jurgio šventove Kau
ne. Reikia pastebėti, kad abi 

šventovės yra Įabai arti pilių. 
Vilniaus Sv. Kazimiero 

šventovė pradėta jėzuitų sta
tyti 1604 m. po mūsų švento
jo kanonizacijos 1603 m. Vil
niaus katedra pradėta statyti 
po Lietuvos krikšto: Min
daugo 1251 m. ir po Vytauto 
su Jogaila 1387 m. Vilniaus 
Romanovų cerkvė (Basana
vičiaus g.) pastatyta 1913 m. 
Romanovų dinastijos 300 m. 
įubiliejui paminėti. Vilniaus 
Svč. Trejybės bazilijonų 
šventykla pastatyta ąžuolo 
vietoje, kur 1347 m. buvo pa
karti Jonas, Antanas ir Eus
tachijus už krikščionių tikė
jimovpriėmimą. 

Siluvoje, Lurde, Fatimo
je bazilikos pastatytos Švč. 
Mergelės Marijos apsireiški
mų dėka. Nemažai švento
vių pastatė fundatoriai, įvai
rūs ordinai. Kryžiaus kalno 
šventovė pastatyta popie
žiaus Jono Pauliaus 11 dėka. 
Mūsų karta dar gerai žino 
Kauno Prisikėlimo švento
vės prasmę. Todėl ji yra vadi
nam.§! paminkline. 

S.m. birželio 12 d. buvo 
numatyta konsekruoti Lie
tuvos kankinių šventovę, ku
ri yra pora dešimčių kilomet
rų nuo geografinio Lietuvos 
centro. Lietuvai po ilgų oku
pacijos, trėmimų ir perse
kiojimo metų atgavus ilgai 
trokštą Nepriklausomybę, 
buvo nutarta įamžinti pra
ėjusio amžiaus ir ankstesnių 
laikų kankinius paminkline 
Lietuvos kankinių šventove. 
Kartu bus ir šventovė, ir di
dingiausias paminklas kan
kiniams. 

Seniau šventovių staty
bas dažnai paremdavo Di
dieji Lietuvos kunigaikščiai, 
didikai ir visuomenė. Deja, 
mūsų laikais tokių šventovių 
fundatorių, kaip Vytautas 
Didysis nebeliko, o ir didi
kai, dabar verslininkai, oli
garchai, visuomenė savo tur
tus (širdies gerumą) inves
tuoti į amžinybės sąskaitą, 
šiuo atveju į Lietuvos kanki
nių šventovės statybos už
baigimą, kur "vagys nepa
vogs, rūdys nesunaikins ir 
kandys nesugrauš", neskuba. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Tėvo Stanislovo fenomenas 
ALDONA ŽEMAITYTĖ 

Vietoj recenzijos 
Gal aš turiu tokią chariz

mą, kad galiu išklausyti kitą ? 
Buvau laisvas (neužimtas) 
kiekvienam ateinančiam - ga
lėdavau atsisėsti, išklausyti, su 
juo pasikalbėti. Kalbėti man 
lengva ir minioms, ir žmogui -
nes neieškau žodžių. Taip api
būdino savo pašaukimą Tėvas 
Stanislovas, Paberžės ir Dot
nuvos parapijų klebonas, vie
nuolis kapucinas, kunigas My
kolas Algirdas Dobrovolskis. 
Dviguba charizma, tai yra 
Dievo duota malonė: klausytis 
ir kalbėti. Ši Dievo malonė ir 
buvo nepaliaujamos žmonių 
traukos į Paberžę, vėliau į 
Dotnuvą, paslaptis, Paberžės 
fenomenas, kaip mėgdavo sa
kyti literatai ir filosofai. 

Sovietmečiu į Paberžę 
traukė jaunimas, inteligentija, 
tie, kurie ieškojo Dievo. Atgi
mimo metais prasidėjo visuo
tinė trauka, nes kiekvieną fe
nomeną nejučia pagauna ma
dos vėjai. 

Su Tėvu Stanislovu man 
teko susitikti Paberžėje dar gū
džiais brežnevizmo metais, kai 
Katalikų Bažnyčios kronika bu
vo persekiojama, o jos leidėjai 
ir platintojai sodinami į kalė
jimus. Prisipažinsiu, man buvo 
smalsu ir įdomu klausytis Tėvo 
Stanislovo, bet Dievo ieškoti 
man nereikėjo, sugrįžti vėl į 
Paberžę manęs netraukė. Gal 
sąmonėje (ar pasąmonėje) 
krebždėjo kažkoks atsargumas, 
tam tikras skepticizmas, o ma
nęs nereikėjo įtikinėti nei Die
vo buvimu, nei jo atlaidumu, 
nei artimo meile. Tas pamokas 
dar kūdikystėje buvau gavusi iš 
savo močiutės. 

Kapucinas 
TĖVAS STANISLOVAS

DOBROVOLSK.IS 

Kalbos apie Tėvą Stanis
lovą aplink mane šnarėjo ilgus 
dešimtmečius iki pat jo mir
ties, pernelyg neužkliudyda
mos širdies. Laikiau jį madin
gu kunigu, kaimo klebonu, di
džiai apdovanotu kalbėjimo 
dovana, savamoksliu R.M. 
Rilkės vertėju, savo intelektu 
t9Ii gražu neprilygstančiu 
Ceslovui Kavaliauskui, kuris 
šiandien, deja, nepelnytai už
mirštas. O juk likimai kunigų 
- Sibiro kalinių - stebėtinai 
panašūs, nes per jų sielas 
brūkštelėjo tragiško tono gai
da: ir išmintingojo Kazimiero 
Vasiliausko, ir rūsčiojo Alfon
so Svarinsko, ir atsargiojo Si
gito Tamkevičiaus, ir narsaus 
jaunuolio Roberto Grigo, ir 
intelektualo Česlovo Kava
liausko, ir daugelio kitų„. 
Kiekvienas jų savo biografiją 
ryškino vis kitais talentais, 
kiekvieno jų kelias Dievo glo
boj e nuvingiavo pagal tik 
Viešpačiui težinomus planus. 

Tokią tad ilgą įžangą ir aš 
išvingiavau perskaičiusi ką tik 

Kristaus Prisikėlimo šventovė Kaune, dar nebaigta statyti 
Ntr. K. Poškaus 

pasirodžiusią Vitos Morkū
nienės, šiaulietės žurnalistės, 
sudarytą ir parengtą knygą 
Pokalbiai Tėvo Stanislovo ce
lėje. Knygą elegantiškai apipa
vidalino ir išleido "Baltos lan
kos", išleidimą parėmė Algir
do Brazausko fondas, Kėdai
nių rajono savivaldybė, AB 
"Achema" ir "Lifosa", UAB 
"Dotnuvos projektas". Leidi
nį puošia pačios Vitos Mor
kūnienės, Algimanto Alek
sandravičiaus, Juozo Bindo
ko, Rolando Parafinavičiaus 
nuotraukos. 

Pokalbiai ... verčia iš naujo 
permąstyti ir pervertinti savo 
buvusias mintis apie Tėvą Sta
nislovą ir jo fenomeną. Ieš
kantiesiems jis buvo Dievo 
duotas religinių ir moralinių 
tiesų aiškintojas. Parapijie
čiams, "grytelninkams", kaip 
mėgo klebonas juos vadinti, -
toms vargo pelėms, kurios 
plušo kolūkių laukuose ir fer
mose, kad iš savo "arų" ir 
bendro kolūkinio turto ne tik 
išmaitintų, bet ir išmokslintų 
mieste gyvenančius vaikus, -
patiko stačiokiškai paprasti 
kunigo žodžiai, kupini kaimiš
kos rimties ir donelaitiškos 
moralės. Inteligentai, atva
žiuojantys į Paberžę net iš Ru
sijos, jo žodžiuose ieškojo ril
kiškos egzistencinės filosofi
jos, kuri padėtų artėti prie 
Dievo, savyje įpūsti tikėjimo 
žiežirbą, įsikibti į tikėjimą lyg 
į inkarą, kad nenugrimztų 
marksistinio materializmo liū
ne. Marksizmas nepripažino 
nei dangaus, nei pragaro, nei 
sielos, nei amžinybės. Ir žmo
gus pasijusdavo tik niekam 
nereikalinga darbo mašina, 
darbo vergas (rab- ota), ku
riam iki šleikštulio apkarsda
vo partiniai lozungai ir komu
nizmo statytojo kodeksai. 

Manau, kad tos frazės ap
karsdavo ir patiems komuniz
mo statybos šulams, anot Tėvo 
Stanislovo, tūzams, tad jie, 
prasidėjus Atgimimui, irgi ėmė 
glaustis prie liberalesnių dva
sininkų - K. Vasiliausko, M. 
Dobrovolskio, R. Mikutavi
čiaus„. Rūstūs dvasininkai, 
smerkiantys "išverstaskūrius", 
tokiems atsivertėliams buvo 
per kieti, neprieinami. Tiesiog 
pritrūkdavo bendravimo šilu
mos ir artimo meilės. Katali
kybėj e apskritai egzistuoja 
keistas paradoksas: Dievo žo
dis skelbiamas apie Dievo mei
lę, bet tos meilės nerodoma 
kitaip manančiam - abejojan
čiam, nusidedančiam, klys
tančiam . Kuo karštesnis ka
talikybės išpažinėjas, tuo pik
tesnis kitokio atžvilgiu. Davat
kizmas visokeriopa prasme yra 
nepatrauklus ir net atstumian
tis žmogaus bruožas: ar to 
bruožo šeimininkas būtų reli
ginė, ar partinė, ar šiaip ideo
loginė davatka. Taigi tokie 
kunigai kaip Tėvas Stanislovas 
buvo lyg balzamas sielai tų , 
kurie troško būti neatstum
ti ir išklausyti, kuriuos vars
tė abejonės ir nusivylimai, ku
nuose siautė netikėjimo 

audros. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Naujai paskirti Lietuvos ambasados Vašingtone, DC, pareigūnai. Iš k. Liuta~~as .Ba°:ža, 
Andrius Kašėta, dr. Dalia Kadišienė, pik. ltn. Egidijus Armalys, K. Jurga1tiene, Nida 
Dalmantaitė ir Antanas Pažarauskas 

Tėvo Stanislovo ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Pasikartosiu: Tėvas Sta
nislovas mokėjo klausytis ir 
kalbėti, nuramindamas pašne
kovus, kad ir jo širdyje siaučia 
visokios audros, kad ir jį puola 
depresijos, bet jis įsikimba į 
Dievo ranką ir eina, Jo veda
mas per gyvenimo tamsą. 

Tokie pokalbiai yra už
fiksuoti ir žurnalistės Vitos 
Morkūnienės sudarytoje kny
goj e. Vita prisipažįsta, kad 
1970 metų vasarą, dar devin
tos klasės moksleivė būdama, 
ji buvo išsiruošusi į Paberžę 
ieškoti kunigo-legendos, ma
tyt, genama sielos alkio. 

Tuokart neišdrįso pakal
binti Tėvo Stanislovo ir tik po 
23 metų, 1993-aisiais, nuva
žiavo pas jį į Dotnuvą, jau kaip 
Šiaulių krašto korespondentė. 
"Skliautuotoje Tėvo Sta
nislovo celėje Dotnuvos vie
nuolyne, jaukioje Paberžės 
klebonijos užuovėjoje pra
bėgo ne viena valanda. Tie su
sitikimai visuomet buvo / .. ./ 
kaip dovana ir pamoka", - pri
sipažįsta knygos autorė. Ji čia 
ieškojo to paties, ko ir kiti: at
sakymų apie Dievą ir žmogų, 
gyvenimą ir mirtį, nuodėmę ir 
atgailą, bausmę ir atleidimą. 
Iš klausimų ir atsakymų V. 
Morkūnienė sudarė knygą Po
kalbiai Tėvo Stanislovo celėje. 
Skaitytojas jaučia, kad pokal
bių išspausdinta gal tik maža 
dalis, o autorė buvo apstul
binta to pažinimo, kuris at
sivėrė prieš ją, įžengusią į teo
logijos ir filosofijos pasaulį, 
kai ji priartėjo prie Siekiamy
bės, kurią sunku protu suvok
ti, kurią reikia širdimi pajusti. 
Gal ji dar ne sykį sugrįš prie 
apmąstymų apie susitikimus 
su žmogumi, kurį autorė api
būdina, kaip "moralinį auto
ritetą, gyvosios krikščionybės 
simbolį, stiprų tiesumu, lais
vumu ir drąsa, pažeidžiallJai 
atvirą ir kūdikiškai naivų". Sie 
superlatyvai, be abejo, yra 
subjektyvūs, bet autorei, kaip 
ir daugeliui žmonių, labai 
brangūs. Jie reikalingi kaip 
moralinės atspirties taškai, 
Tėvo Stanislovo gyvenimo 
pamokos. 

Apie ką jie kalbėjosi ofi-

cialiam laikraščio interviu ir 
privačiai šnekučiuodamiesi? 
Apie viską: Dievą, žmogų, gy
venamojo meto politiką, žmo
nių meilę, pyktį, neapykantą, 
neviltį ir t.t. Apie to laiko 
(1993-2004) Lietuvos gyveni
mo atmosferą. Pokalbiai ... 
banguoja, pakildami į dvasi
nes viršukalnes ir leisdamiesi 
iki buitinių arba politinių ak
tualijų. Toks buvo Tėvas Sta
nislovas: atviras, gal net ties
mukas, galintis gluminti savo 
įpykiu (ne pykčiu), kuris po 
kurio laiko pereidavo į nusi
žeminimą, nuolankumą. 

Užduodama temą pokal
biui, knygos autorė ją suskai
do mažais skyreliais. Tai šiek 
tiek trukdo skaitymui. Norė
tum vientiso teksto, neper
kirsto pavadinimais. Bet da
bar gal tokia mada. Toks yra 
autorės sumanymas: pavadi
nimai - kaip akcentai, taip pat 
ir jos komentarai, parodantys, 
kokia takoskyra buvo pra
sivėrusi tarp nepriklausomos 
Lietuvos valdžios ir Tėvo Sta
nislovo bei jo "grytelninkų". 
"Tėvas Stanislovas vienintelis 
iš Lietuvos kunigų dalyvauja 
Lietuvos ateities forumo 
(demokratinio opozicinio 
judėjimo - LAF) veikloje. 
Drąsiai ir nedvejodamas reiš
kia savo požiūrį į politinius 
įvykius, valdžios sprendimus, 
į spaudą, religinės doktrinos 
raidą" - rašo autorė. - "Tėvą 
Stanislovą peikė ir kritikavo 
dešiniosios politinės jėgos, 
partijos, tuomet buvusios val
džioje, jam priekaištavo krik
demai, jo veikla nesižavėjo 
gana gausi to meto katalikiš
ka spauda, šalto, negatyvaus 
nusiteikimo neslėpė ir daug 
luomo brolių". Taip buvo. Už 
pamokslus, spausdintus Tie
soje, LDDP oficioze, užsim
patijas susikompromitavu
siems politikams, dalyvavimus 
žemdirbių mitinguose jį pa
smerkė ne tik dalis visuome
nės, bet ir viešu laišku 153 
Lietuvos kunigai. Tėvas Sta
nislovas jiems atsakė: "Aš ne 
kaip politikas kalbu - kaip ku
nigas". Tai epizodai iš jo bio
grafijos. Jo aistringas charak
teris padiktavo žodžius, ker
tančius kaip kirviu: "Kuo 

krikščioniškesnis, dešinesnis, 
tuo piktesnis, tuo daugiau pa
giežos, keršto, noro teisti kitą. 
Pažiūrėk, kiek toje pusėje 
keiksmų. Kada jie atgailaus?" 
Jo žodžiuose, deja, buvo dalis 
tiesos. Nežinau, ar tai derėjo 
viešai sakyti kunigui... Ar tai 
turėjo būti paviešinta po jo 
mirties? .. Bet jis kalbėjo ir ki
taip: ''Man pačiam dažnai rei
kia suderinti tas stygas, kurios 
manyje neskamba ... Manyje 
dažnai plėšosi du ar trys, o gal 
ir visi penki katinai, trikdan
tys mano dvasios dermę"./ .. ./ 
"Žinau tik maldą, darbą, su
sikaupimą. Jaučiu vien meilę 
žmonėms. Ir laimę jiems tar
nauti". 

Einant laikui jo požiūris 
keitėsi į dalykus, dėl kurių 
prieš keletą metų buvo neper
maldaujamai priešiškas: dėl 
Europos sąjungos, NATO, dėl 
ekonominės ir dvasinės mūsų 
valstybės padėties. Jis jau 
įžvelgė žmonėse geras inicia
tyvas, džiaugėsi kiekviena 
prošvaiste Lietuvoje ir sakė 
savo pašnekovei: ''Matai, ma
žyte, čia mes jokios tragedijos 
kol kas nedarykime. Viskas 
palengva susitvarkys". Bet ... 
einant laikui jį užklupo liga, 
vis dažniau reiškėsi senatvės 
nuovargis. Tėvas Stanislovas 
grįžo iš Dotnuvos į Paberžę ir 
kalbėjo, kad "reikia džiaugtis 
šia diena, gyventi šia diena". 
Jis prisipažino, kad laimėjo 
tai, ''ko visą gyvenimą troško: 
širdies ramumo, vidinės šilu
mos, tylumos, kuri yra būtina 
artimam ryšiui su Dievu ... Vi
duj nurimus, Dievas labai ar
timas pasidaro". Paberžėje 
Tėvas Stanislovas apmalšina 
savo graužatį, nerimą, pyktį ir 
apoteozuoja meilę. "Apsidai
ryk, kiek aplinkui gražių žmo
nių. Kiek daug gerų. Gerumas 
yra pati tikriausia meilės iš
raiška". 

Gyvenimas čia ir dabar 
būti (tai pagal R.M. Rilkę) 
užbaigė savo ratą, vienuolį 
Tėvą Stanislovą iš tylumos per 
triukšmą išvesdamas vėl į ty
lumą, susitaikymą su savimi ir 
žmonėmis. Ir jis nuolankiai 
pažvelgė į tą Anapusybę, kuri 
baugina, vilioja ir visuomet 
vienodai priglaudžia vargšą ir 
turtingą, laimingą ir nelaimin
gą, šventąjį ir prakeiktąjį. To
dėl, kad ji paženklinta tikriau
sia Dievo meile. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Lankosi JK karalienė 
Spalio 16-18 d.d. Lietu

voje lankėsi Jungtinės Kara
lystės karalienė Elizabeth 11 
ir jos vyras, Edinburgo her
cogas Philip. Po pasitikimo 
iškilmių spalio 17 d. numaty
tas pokalbis su prezidentu 
Valdu Adamkumi, vainiko 
padėjimas Antakalnio kapi
nėse, karalienės kalba seime. 

Rotušėje buvo sureng
tas Didžiosios Britanijos am
basadoriaus priėmimas, po 
kurio karalienė su delegacija 
aplankė Vilnif!US universite
tą, apžiūrėjo Zinių ir moks
lo mugę. Vakare Preziden
tūroje vyko iškilminga vaka
rienė. Elizabeth 11 iš Lietu
vos išvyko spalio 18 d. ryte. 

Gaisras Mažeikių naftoje 
Spalio 12 po pietų naftos 

perdirbimo bendrovėje "Ma
žeikių nafta" kilo gaisras, 
kurio nuostoliai gali siekti 
milijonus litų. DELFI žinio
mis, neaišku tiksliai dėl ko 
kilo gaisras. Nukentėjusių 
per gaisrą nėra. Gamyklos 
remontas gali užtrukti mė
nesius, taip pat artimiausio
mis dienomis gali pabrangti 
<legalai arba jų gali pritrūkti. 
Liepsnoms apgadinus įren
ginius, sustos dalis gamybos. 

Ministeris pirmininkas 
Gediminas Kirkilas tvirtino, 
kad gaisro priežastys yra 
techninės, o ne išorinės. 
Įmonės komunikacijos sky
riaus vadovas teigė, jog gais
ras kilo įvykus "naftos pro
dukto praleidimui" ir užsi
liepsnojus vakuuminiams 
mazuto distiliacijos įrengi
niams. Įmonėje sudaryta ty
rimo komisija aiškinasi įvy
kio priežastis. 

Gynybos ministerių 
susitikimas 

ELTOS žiniomis, Krašto 
apsaugos ministeris Juozas 
Olekas Slovėnijoįe rugsėjo 
29 d. vykusiame SAS (NA
TO) gynybos ministerių susi
tikime kalbėjosi su JAV gy
nybos sekretoriumi Donald 
Rumsfeld, padėkojo JAV vy
riausybei už paramą Lietu
vos vadovaujamos Afganis
tano Goro provincijos atkū
rimo grupės veiklai. JAV gy
nybos sekretorius užtikrino 
tolesnį dvišalį bendradarbia
vimą stiprinant NATO misi
ją Afganistane, teikiant ypa
tingą dėmesį provincijos at
kūrimo grupių veiklai. 

Neformaliame susi tiki
me ministeriai aptarė sąįun
gininkų vykdomą veiklą, SAS 
greitojo reagavimo pajėgų 
kūrimą, pasiruošimą lapkri
čio pabaigoje vyksiančiam 
sąjungininkų šalių vadovų 
susitikimui Rygoje. 

J. Olekas taip pat susiti
ko su Čekijos bei Norvegijos 
ministeriais ir aptarė šių ša
lių tolesnį dalyvavimą SAS 
oro policijos misijoje Bal
tijos šalyse. 

Brangs dujos 
Ministeris pirmininkas 

Gediminas Kirkilas teigė, 
jog išlieka galimybė, kad šil
dymo kaina gyventojams 
taip sparčiai nedidės, kaip 
buvo sakoma anksčiau. Ru-

sijos dujų firmai "Gazprom" 
apsisprendus pabranginti 
gamtines dujas Lietuvai, jos 
vartotojams kaina gali pakil
ti ne daugiau dešimtadalio, 
rašo BNS-DELFI. Premjero 
manymu, 5-10% yra "opti
mali riba", o vyriausybė ieš
kos galimybių kompensuoti 
laukiamą dujų brangimą. 

"Gazprom" Lietuvai 
parduodamų dujų kaina tu
rėtų išaugti iki 30%. Prem
jero teigimu, savivaldybės 
privalo galvoti apie pigesnį 
alternatyvų kurą. Jis pripaži
no, kad Lietuvoje dujų tieki
mo tarpininkai yra beveik 
nekontroliuojami. Dėl ky
lančių dujų kainų vartoto
jams brangs ne tik šis kuras, 
bet ir šiluma, kuriai gaminti 
vartojamos dujos. 

Lankėsi Rusijos delegacija 
Lietuvoje spalio 10-13 

d.d. lankėsi Rusijos seimo 
(Dumos) delegacija, vado
vaujama Tarptautinių reika
lų komiteto pirmininko 
Konstantino Kosačiovo. Vi
zitas įvyko minint Lietuvos 
ir Rusijos diplomatinių san
tykių 15-tąsias metines. K. 
Kosačiovas pasidžiaugė, kad 
šalių santykiai klostosi pa
žangia linkme, ir nors yra 
problemų, tikimasi, kad par
lamentinė diplomatija gali 
būti svarbus veiksnys jų 
sprendimui. 

Vyko susitikimai su Už
sienio reikalų komitetu, su 
seimo pirmininku Viktoru 
Muntianu. Svečiai dalyvavo 
atidarant Parlamento galeri
joje surengtą fotografijos ir 
dokumentų parodą "Lietu
vos ir Rusijos atkurtiems 
diplomatiniams santykiams 
-15 metų". 

Buvo svečių išsakyta 
nuomonė, kad "Mažeikių 
nafta"ir ateityje gali susidur
ti su naftos tiekimo proble
momis, o įmonės akcijų par
davimas lenkams esanti 
"ekonominė klaida". Įmonė 
negali dirbti be užtikrinto 
žaliavos tiekimo, o jį gali už
tikrinti tik firmos, kurios pa
čios išgauna naftą, bet nebū
tinai Rusijos. 

"Nelaimingas atsitikimas" 
Gudijos teisėsauga bai

gė tirti Lietuvos saugumo 
karininko Vytauto Pociūno 
mirties aplinkybes, paskelbė, 
jog jo žūtis buvo "nelaimin
gas atsitikimas", ir nebus ke
liama baudžiamoji byla. Ta
čiau visą surinktą medžiagą 
dar peržiūrės Gudijos gene
ralinė prokuratūra. Jis žuvo 
rugpjūčio 23 d. Breste iškri
tęs pro langą. 

Vienai slaptųjų Valsty
bės saugumo departamento 
valdybų vadovavęs V. Pociū
nas dalyvavo tiriant nušalin
tojo prezidento Rolando 
Pakso ir jo finansinio rėmėjo 
Jurijaus Borisovo veiklą. Jis 
buvo parengęs nemažai pa
žymų apie Lietuvos pareigū
nų korupciją, Lietuvos ir 
Rusijos valdžios bei versli
ninkų sąsajas bandant savus 
žmones infiltruoti į Lietuvos 
energetikos ūkį, rašo ELTA
LGTIC. RSJ 
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Senosios didybės pėdsakais turtingus pirklius, armėnus, žydus ir graikus pasi
statyti puošnius namus miesto centre. Bet, iŠ kitos 
p,u~ės, t~!.tingas ~ie~~as būdavo totorių, kazokų ir 
srni~ ~lesikų puldmejamas, todėl turėjo būti gerai 
sutvirtmtas. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Įdomusis Zamošč - renesanso perlas 
Trečiadienio vakarą, jau beveik temstant 

pasiekėme Zamošč priemiestį ir apsistojom~ 
Kardinolo Višinskio gatvėje "Hotel Jubilat" viešbu
tyj.e. Nežinau, kiek žvaigždžių tam viešbučiui pa
skirta, bet kambarys buvo švarus ir su visais būti
nais patogumais. Tą vakarą jau nebuvo laiko ką 
n?rs apžiūrėti, neieškojom nei restoranų, bet paval
gem savo a~sivež~o~ juodos "Bočių" duonos (man ji 
nepapr~stai.skam) Ir dešros bei rūkytų lašinių, užsi
gerdami atsivežtame virdulyje išsivirta kava. 

Ketvirtadienio rytą mus autobusu pavežė iki se
namiesčio ir paleido prie senųjų miesto vartų. Var
tai solidūs, iš akmens, su lotynišku sunkiai išskaito
~u užr~š~ ir viršuje po. stogeliu nusidėjėlio, prašan
ci~ atleidimo (bent taip man atrodė) skulptūra su 
d~iem skydai.s ~š a?iejų pusių. Į dešinę nuo vartų 
miesto gynybmes sienos dalis su bastionu. Įėję pro 
vartus pakliuvome į gana siaurą gatvelę. Miestas 
buvo kaip išmiręs, žmonių beveik nesutikome. Pasi
rodo, Lenkijoje tą dieną švenčiamos Devintinės ir 

Zamošč miesto vartai 

Zamošč miesto mūrinės sienos ir vienas iš 
bastionų 

Zamošč miesto rotušė, bokšte virš laikrodžių 
balkonas trimitininkui 

pamaldūs lenkai visi jau buvo šventovėse. 
v Praėjome senąją sinagogą - kadaise buvęs gra
zus pastatas, bet dabar apleistas, tiesiog prašosi di
delio remonto. Jame ilgą laiką buvo miesto biblio
teka, nes Zamošč žydų bendruomenę, apie 8 000 
žmo9-ių, naciai 1941-3 metais sunaikino. Daba~ ja
m~ Zy~ų paveldo muziejus. Einant toliau, man į 
akis krito restoranėlis "Restauracja Pizzeria Onta
rio", tik gaila, kad buvo uždarytas, būčiau paklau
sęs, kodėl taip pavadino. Praėjom licėjų, kuris buvo 
dažnai remontuotas ir taip prarado savo renesansi
nį g~ožį. G~ų gale priėjome Didžiąją turgaus aikštę, 
kurią puošia nepaprastai gražūs, spalvingi, papuošti 
statulomis ir bareljefais namų fasadai ir didinga ro
tušė (lyg rožinė gulbė, jei lyginti su Kauno rotuše) 
su 52 metrų aukščio bokštu. Nuo rotušės balkono 
k~ekvieną vid~rdiei:iį trimituojama į šiaurės, rytų ir 
pietų puses, tik ne Į vakarus - į Krokuvos pusę, nes 
~iesto steig~jas nemėgo Krokuvos (vėliau pasaky
sm kodėl). Si tradicija pasilikusi nuo pat miesto 
įsteigimo dienos. 

. Gat~ės l~ąyje (lenkiškame nuliniame aukšte) 
aĘ>lmk VIsą aikstę arkados, už kurių durys į krautu
veles ar kavinaites. Į aikštę veda 8 gatvelės: ketu
rios aikštės kampuose ir 4 kiekvienos pusės centre. 
Išėję iš Didžiosios turgaus aikštės į šiaurės pusę, 
pamatėme gana didelius, bet "nudėvėtus" miesto 
steigėjo rūmus - pilimi nepavadinčiau - kuriuose 
ilgą l~iką ~uv~ savivaldybės įstaigos, teismo patal
P?S, i~ kurių ~i?aus p~gra~inimai iš miesto jaunys
tes laikų semai neegzistuoja. Dabar į tą pastatą tu
ristų nei pašaliečių neįleidžia. Priešais pastatą 
stat~la steigėjo J an Zamojskio ant žirgo. Kairėje 
puseje -katedra su 40 metrų aukščio bokštu, kuria
~e kabo trys varpai. Didžiausias jų 4.3 tonų svorio, 
betas 1662 metais, ir kurį nacių architektas 1941 
me~~is išge~bėjo. s~~la~t?tu dokumentu ':Patvirti
nęs , kad tai vokiecių liejyklos produktas. Sventovė 
buvo tiek pilna maldininkų, kad nė prie šventoriaus 
sie!los negalima buvo prieiti. Gaila, nes kaip pasa
kojo vadovė, viduje trys ištaigingai dekoruotos na
vos ir ypač gražūs šoniniai baroko altorėliai. 

Jan Zamojskis (1542-1605) 
ir Zamošč miesto statyba 

Smulkus bajoras Tomasz Lazninski 1447 metais 
įsigijo didelį Zamošč dvarą. Jo sūnūs greit praturtė
jo, p~adėjo vadin~is ~amojskiais, o vienas jo pali
kuomų Jan Zamojskis dvarą pavertė idealiu miestu 
ir tvirtove. Jan Zamojskis buvo įdomus renesanso 
~mo~us: hum~~istas, literatūros ir meno globėjas, 
Įtakmgas politikas, valstybininkas, kariuomenės 
vadas-hetmonas. Nuo 1560 metų studijavo teisę ir 
lotynų kalbą Paryžiaus, Strasburgo ir Paduvos uni
versitetuose. Paduvoje pagal tradiciją buvo studen
tų išrinktas universiteto rektoriumi, parašė studiją 
De senatu Romano, perėjo iš kalvinų tikėjimo į ka
talikybę, tačiau liko tolerantiškas visoms religijoms. 
Mokėjo šešias kalbas,,. Grįžęs į Lenkiją, būdamas 33 
metų tapo karaliaus Zygimanto Augusto sekretoriu
mi, po dar trejų metų karalius Steponas Batoras jį 

Miesto gyvenamieji namai buvo sudėlioti kvad
ratine forma į didžiulį 2:3 stačiakampį, kuriame 
tilpo viena didžiulė ir dvi mažesnės turgaus aikštės. 
Tas plotas ir Zamojskių rūmai buvo apjuosti ne vi
sai simetriška penkiakampe mūro gynybine siena 
su septyniais bastionais. Būdamas tolerantas visoms 
religijoms, Zamojskis pastatydino Romos katalikų 
katedr~, žydų sinagogą, armėnų šventovę, o kaipo 
humamsta~ ~5~3 .m~tais įsteig~ privačią akademiją 
-. renesa?si1:110 sVIetimo eksperimentinį modelį, ku
riame deste ne tik katalikų, bet ir žydų, armėnų, 
graikų ir turkų mokslininkai. 

Dabar čia atsirado proga paaiškinti, kodėl tri
mitininkas netrimituoja į Krokuvos pusę. Krokuvos 
akademija, įsteigta 1364 metais ir 1400 virtusi uni
versitetu, nenorėjo konkurentų ir nepripažino Za
m~šč akade~ij~s kaip aukštojo mokslo institucijos. 
~~ku, Zamojskis ~okuvai savaip atsikeršijo. Daug 
vehva·u~ ~ 784 ~etais, ka~~ Zamošč miestas pradėjo 
mazeti Ir nykti, akademija buvo pažeminta į licėjų 
kuris išliko iki šių dienų. ' 

Iš vėlesnių laikų istorijos - Zamošč tvirtovė at
~ilaikė visie~s ~riešų puolimams, net ir 1655 metų 
svedų apguhmm, kada Częstochową ir J asna Gora 
vi~nuolyną išgelbėjo stebuklingoji ikona, o Zamošč 
tvirtovę- tvirtos gynybinės sienos. 1939 metais Za
mošč ir jo priemiesčiuose buvo 28,000 gyventojų, 
2004 metais - 66,500. 

Kadangi aplink Zamošč yra labai derlingos že
mės, naciai 1941-3 metais ištrėmė 110,000 vietinių 
gyventojų ir atkėlė apie 3,000 vokiečių kolonistų. 
Dabartinis Vokietijos prezidentas Horst Koehler 
~~mė 1943 metais Skierbieszow miestely, 19 km į 
siall:rę nuo Zamošč, vokiečių kolonistų šeimoje, 
kun sekančiais metais turėjo skubiai trauktis į 
vakarus. 2002 metais Zamošč buvo UNESCO pa
skelbtas Pasaulio paveldo miestu. 

(Bus daugiau) 

p~skyrė Lenkijos kancleriu, o nuo 1581 metų Len- Devintinių altorėlis 
kijos hetmonu. Aktyviai prisidėjo po Liublino uni- r--------------------~ 

jos prie Lietuvos ir Lenkijos respublikos santvarkos 
sukūrimo. Pirmoji jo žmona buvo karaliaus Batoro 
giminaitė Grizelda. Antroji žmona- Vilniaus vaiva
dos Mikalojaus Radvilo Juodojo dukra Kristina. 
Gyvendamas Italijoje Jan Zamojskis susipažino su 
ano meto itališkos meno ir architektūros srovės va
dinamos Quattrocento, idėjomis ir idealaus miesto 
teorijomis. Su Paduvos architekto Bernardo Moran
do pagalba, 1580 metais pradėjo idealaus miesto 
Zamošč statybą. Kadangi Zamošč buvo ant dviejų 
aktyvių prekybos kelių (Kievo-Lvovo-Gdansko ir Armėnų pirklių namai Zamošč miesto turgaus 
Vilniaus-Krokuvos) ašies, buvo nesunku įkalbėti aikštėje 

Zamošč miesto turgaus aikštėje esančių namų papuošimai (Nuotraukos G. Kurpio) 



Sujudo ateitininkiška veikla 
Dr. Petro V. Kisieliaus paskaita Toronte 

Po ilgos pertraukos Toronte dar kartą su
žibėjo ateitininkiškos veiklos kibirkštėlė. Ini
ciatyvos ėmėsi pernai dalyvavusios jubiliejinė
je stovykloje Dainavoje ir kelios jų draugės. 
Jos - buvusios ateitininkės, išauklėtos Toronto 
ateitininkijos pačiame žydėjime, kada stipriai 
veikė visos sąjungos - jaunučių, moksleivių, 
studentų ir sendraugių. 

Š.m. vasario mėnesį surengtas prisimini
mų vakaras, kurin susirinko bene 50 buvusių 
ateitininkų (dabar jau vadinamos "vidurinės 
kartos"), kurie buvo studentai maždaug 1968-
1978 metais. Renginys gerai pasisekė, o ren
gėjoms liko įspūdis, jog vis tik trūksta forumo 
diskusijoms įvairiomis temomis. v 

Sugalvota kviesti dvi kadeųcijas Siaurės 
Amerikos ateitininkų tarybos (SAAT) pirmi
ųinku buvusį dr. Petrą V. Kisielių, Gis -žinomo 
Cikagos veikėjo dr. Petro Kisieliaus sūnus, ne
vartoja priedėlio "jn.", kaip anksčiau buvo 
skelbta, o antro vardo Vytenio inicialą). Jis 
pasiūlė kalbėti tema: Kristocentrinė tautiškumo 
analizė (iš ateitininkiškos perspektyvos). Teisin
gai ar neteisingai padaryta, kad vėliau temos 
pavadinimas buvo pakeistas į platesnį, gal la
biau provokuojantį, platesnį dėmesį patrau
kiantįAr apsimoka būti lietuviu? 

Tad į nemažai reklamuotą paskaitą rug
sėjo 30 d. Prisikėlimo parapijos kavinėje susi
rinko arti 60 buvusių ateitininkų ir jiems pri
jaučiančių. Buvo ir klausytojų neturėjusių 
ateitininkiškų šaknų, bet susidomėjusių tautiš
kumo tema. Turbūt mažai kas tikėjosi išgirsti 
tokį išsamų filosofinį priėjimą prie šio klau
simo. 

Po dr. pnos Gustainienės įvadinio žodžio 
ir kun. J. Sileikos maldos, Rūta Rygelienė 
trumpai apibūdino rengėjų tikslus ir perskaitė 
SAAT pirmininkės Danguolės Kuolienės svei
kinimą. Gabija PetrausJcienė pristatė paskaiti
ninko biografiją (žr. TZ nr. 38, psl. 15). 

Dr. P.Y. Kisielius, energingas kalbėtojas, 
aiškiai plačiai apsiskaitęs, giliai tikintis ateiti
ninkas. Jis iš karto teigė, jog tautiškumą gali
ma aptarinėti įvairiai - istoriniu, sociologiniu, 
psichologiniu, filosofiniu arba teologiniu po
žiūriu. Supažindino su hedonizmo, Herzbergo 

Kam reikalingas ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Gal net blogiau - to nesupranta. Garsus 
Vilniaus architektas Kęstutis Pempė už šven
tovės ir interjero detalių tikslinimą jokio hono
raro neima, nors kelionėms į Domeikavą su
gaišta daug laiko. Bet jo kilniaširdiškumas ne
išgelbsti nuo lėšų trūkumo, kaip ir Kauno 
arkivyskupijos kurijos ir savivaldybės parama. 
Tenka liūdnai pranešti, kad numatyta pamink
linės Lietuvos kankinių šventovės konsekra
cija nukeli31ma į ateitį. Viliamės, kad ne per 
toliausiai. Siuo metu statomas altorius, kloja
mos grindų plytelės. pko apšvietimas, įgarsi
nimas, signalizacija, Svč. M. Marijos altorius, 

stokų ir kitomis teorijomis, įrodydamas, jog 
tautiškumo pareiga gali būti atliekama sie
kiant įvairių asmeninių tikslų - garbės, malo
numo, savęs ugdymo ir pan. Filosofine prasme 
tautiškumas žmogų gali angažuoti, nes jam 
svarbu atsakyti į klausimus - Kas aš esu? Kas 
man svarbu? Kokie yra mano ryšiai su gyvena
mu kraštu? Su Lietuva? 

Toliau dr. P.Y. Kisieliusvapibūdino ateiti
ninkijos pradininko Stasio Salkauskio ir filo
sofo Juozo Girniaus mokymus, kurie pabrėžia 
tautinio sąmoningumo ir kultūrinio-dvasinio 
pilnavertiškumo sąryšį. 

Mažiau žinomą.s klausytojams - buvęs 
ateitininkų vadovas Cikagoje Vaclovas Kuprys, 
kurio filosofiją dr. P.Y. Kisielius aiškino, vesda
mas prie jo paskaitos esmės - kristocentrinio 
tautiškumo sąvokos. V. Kuprio įsitikinimu, 
tauta yra Dievo kūrinys, kurios dėka žmogus 
gali išlaikyti ryšį su Dievu. Kristus buvo Jo at
siųstas atnaujinti Kaino ir Abelio sugadintą 
ryšį su Dievu, sukūrė naują "Dievo" tautą 
(anksčiau žydų tauta buvo išrinktoji). Paskai
tininkas s!engėsi įrodyti kaip 11 Vatikano susi
rinkimo, Sv. Pauliaus ir popiežiaus Jono Pau
liaus 11 raštais galima paremti šią tautos są
voką. 

Užbaigai dr. P.Y. Kisielius grįžo prie ateiti
ninkų ideologijos. Jo teigimu - tai vienintelė 
organizacija, rišanti tikėjimą su lietuvybe, 
puoselėjanti glaudžius veiklos ryšius su kitais 
lietuviais katalikais, juos vienija. 

Po dr. P.Y. Kisieliaus paskaitos kilo klausi
mai ir pasisakymai, kurie atspindėjo ir nuo
monę, kad tautiškumas gali klestėti ir be religi
nio aspekto, t.y. sąmoningais lietuviais gali 
būti ne tik krikščionys, bet ir žydai arba ateis
tai. Besivaišinant užkandėliais dar vyko disku
sijos, įrodančios, kad renginio tikslas buvo pa
siektas. Pasisemta žinių, išjudintos diskusijos, 
pabendrauta. Vieniems paskaita gal buvo per 
ilga, kitiems gal per paini, tačiau iniciatorėms 
- Gabijai Petrauskienei, Rūtai Rygelienei, 
Laimai Underienei ir Rūtai Rusinienei tenka 
padėkoti už rūpestį rengiant vakarą, kuris bu
vo neeilinis, ne plokščias ir žadantis kitų progų 
išgirsti pamąstymo vertų minčių. RSJ 

didysis kryžius, pandusas, dalis langų, krikštyk
la, vargonai, kryžiaus kelio stotys, tabernaku
lis, klausyklos, baldai ir aplinkos sutvarkymas. 

Ieškome pagalbininkų, kurie galėtų pa
remti Lietuvos kankinių šventovės užbaigimą. 
Gal kilniaširdis geradarys finansuotų vieną iš 
minėtų darbų? Norėčiau visiems palinkėti 
Biblijos žodžiais: "O jūs, broliai, nesiliaukite 
darę gera!" (2 Tes. 3,13). 

Domeikavos Lietuvos kankinių parapija, 
kodas 9205709; Banko sąsk.: Hansabankas, 
LT 687300010086192159, Plačioji gt. 22, Do
meikava, Kauno raj., LT-54360, Lietuva, (8)-
37-554247. Tinklalapis: http://users.churchser
ve.com/europe/ domeikava/1/m lt.htm 

Su malda už geradarius - Lietuvos kanki
nių parapijos klebonas kun. R.G. Skrinskas 

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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__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI „, __ _ 

Smerkia atominę ginkluotę 
Kanados ministeris pir

minink~ s S. Harper pa
smerkė Siaurės Korėjos ato
minių ginklų bandymus, kaip 
grėsmę tarpta}ltiniams tai
kos siekiams. Siaurės Korė
ja, 23 mln. gyventojų turinti 
neo-stalininė valstybė, išlai
ko vieną didžiausių armijų ir 
galingą ginkluotę, kurią pa
pildė neseniai pagaminta 
atominė bomba. Bet kokie 
pasaulio, Jungtinių Tuutų or
ganizacijos protestai ir ban
dymai susitarti dėl branduo
linio ginklo neplatinimo ne
sulaikė Korėjos. Ministeris 
pirmininkas S. Harper paža
dėjo dirbti kartu su kitų šalių 
vadovais bei Jungtinių Tautų 
organizacija, kad būtų maži
nama atominio pavojaus 
grėsmė. 

Senatas reikalauja iš vy
riausybės vadovų daugiau 
kalbėti apie Kanados karių 
misiją Afganistane. Nuo ka
ro pradžios jau yra žuvę 40 
karių, daug sužeistų. Kana
diečiai atlieka pačią pavojin
giausią darbo dalį, todėl bū
tina stiprinti valstybės gink
luotąsias pajėgas ir skirti dvi
gubai daugiau lėšų ginkluo
tei bei užsienio misijoms. 
Senatas pritaria, kad Kana
da prisijungtų prie JAV nau
jos oro gynybos programos. 
Gynybos komitetas ragina, 
kad vyriausybė atsisakytų 
pirkti naujus galingus led
laužius ir uždarytų karines 
bazes Labradore ir kt., kaip 
jau nereikalingas. Senatorių 
nuomone, pakrančių apsau
gos tarnybos turi būti aprū
pintos ginklais ir įgalioji
mais, kurie padėtų užtikrinti 
sienų saugumą. 

Neteisėtiems finansi
niams veiksmams kelią už
kirs naujasis vyriausybės 
įstatymas. Jame numatytos 
griežtesnės bausmės už ne
teisėtą pinigų perdavimą, 
ypač teroristinėms organiza
cijoms. Praėjusiais metais 
vyriausybės atitinkamos or
ganizacijos nustatė, kad ne
teisėtai įsigyti 5 bln. dolerių, 
buvo naudojami taip pat ne
teisėtiems tikslams, tarp jų -
ir teroristinėms organizaci
joms remti. Naujasis įstaty
mas taip pat patvirtina teisę 
Fintrac (Financial transac
tions and Reports analysis 
Centre of Canada) domėtis 
bet kokiu pinigų judėjimu. 
Bus atidžiau sekamas elektro
ninis pinigų pervedimas, rei
kalaujama tikslesnė preky
bos brangiaisiais metalais ir 
brangakmeniais apskaita. 
Bankai įpareigoti pranešti 
apie bet kokios didesnės nei 
10,000 dol. sumos naudoji
mo tikslus. 

Kanadiečiai dar nėra 
saugūs, gerdami vandenį. 
Nors praėjo jau 7 metai nuo 
Walkerton tragedijos, kai 
nuo užkrėsto E-koli bakteri
ja vandens mirė 7 žmonės, 
dešimtys susirgo, padėtis 
mažai pasikeitė. Ontario 
provincija iš geriamo van
dens tarnybos gavo A- įverti-

nimą. Dauguma kitų provin
cijų ir teritorijų gavo vos vos 
patenkinamus balus. Pasku
tinėje vietoje - New Bruns
wick. Tačiau patį blogiausią 
vandenį tiekia valstybės 
priežiūroje esančios tarny
bos pirmųjų Kanados gyven
tojų rezervatuose. Iš viso ša
lyje nėra įstatymu patvirtin
tų reikalavimų geriamo van
dens kokybei, todėl ir skir
tingos jo tiekimo technologi
jos. Penkios provincijos ne
reikalauja tirti cheminio už
krėstumo, tik dvi tiria radia
cijos kiekį. Ne pelno organi
zacijos "Sierra Legal Defen
ce Fund" tyrimai rodo, kad 
ir pilstomas vanduo nėra pa
girtinos kokybės. Butelių 
plastmasė turi sveikatai 
kenksmingų junginių, pilsty
mo įranga ir gręžiniai neuž
tikrina geros kokybės. 

Dvi dešimtys ypatingai 
retų šiaurės indėnų meno 
dirbini~ bus sugrąžinta į Ka
nadą. Sie vertingi dirbiniai 
buvo paimti iš šiaurinės Br. 
Kolumbijos indėnų 1863 
metais. Tai didinga Tsim
shian medinė kaukė, tradici
nis indėnų galvos apdanga
las ir kiti. Kaukė pasaulio 
garsiausiose Sothebyvaržyti
nėse buvo įvertinta 1,8 mln. 
dol. - didžiausia suma, kada 
nors mokėta už vieną Šiau
rės Amerikos gyventojų dir
binį. Žinomo Kanados vei
kėjo K. Thompson šeima sa
vo tėvo atminimui paskyrė 5 
mln.dol., kad įsigytų bent 
dalį šios vertingos kolekci
jos. Ją sudaro 80 vertingų 
dirbinių. Iš jų 2 dešimtys su
grįžta į įvairius Kanados mu
ziejus. Patys vertingiausi 
daiktai pasiliks Toronte, On
tario meno galerijos Šiaurės 
indėnų ir inuitų meno sky
riuje. 

Nuo gruodžio pirmosios 
dienos oro skrydžiai Kana
doje bus daug saugesni. Ka
nados transporto tarnybos 
patvirtino griežtesnius reika
lavimus lėktuvams, besilei
džiantiems blogo oro sąlygo
mis. Naujosios taisyklės pri
lygsta tarptautiniams ir JAV 
galiojantiems reikalavimams. 
Tikimasi, jos padės išvengti 
avarijos grėsmės, lėktuvui 
leidžiantis paskirties vietoje, 
taip pat nereikalingo kelei
vių skraidinimo į kitus ora
uosčius. 

Nova Scotia - paskuti
nioji provincija, priėmusi 
įstatymą, leidžiantį prekiauti 
sekmadieniais. Lig šiol buvo 
ribojama sekmadieninė pre
kyba didžiosiose parduotu
vėse. Kai kurios organizaci
jos ir grupės nepatenkintos 
tokiu sprendimu. Jos tvirti
na, kad sekmadieninė pre
kyba atims iš šeimų galimybę 
turiningai praleisti kartu 
bent vieną dieną. Tačiau pre
kybos verslovės pasižadėjo 
užtikrinti, kad nė vienas dar
buotojas nebus verčiamas 
dirbti sekmadieniais, jei jis 
to nenori. S.K. 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
DAUGIAU KROVINIŲ 

DELFI skelbia, kad 
Klaipėdos uoste šiemet per 
devynis mėnesius perkrauta 
17.527 mln. tonų krovinių -
10.6% daugiau negu pernai 
tuo pačiu laikotarpiu (15. 
852 mln. tonų). Vien rugsėjo 
mėnesį, palyginti su 2005 m. 
rugsėju, krova uoste išaugo 
1.4% iki 1,933 mln. tonų, 
pranešė Klaipėdos valstybi
nis jūrų uostas. Didžiausi 
augimo tempai šiemet pa
siekti birių trąšų (29.7%) ir 
naftos produktų (25.9%) 
krovoje. Talpintuvų (TEU) 
krova per devynis mėnesius, 
palyginti su pernai tuo pačiu 
metu, išaugo 4.9% iki 156, 
7600 vienetų. Uostą šiemet 
aplankė 5,996 laivai - 5.1 % 
mažiau, tačiau keleivių 
srautas padidėjo 9.7% iki 
176,100. 

LIETUVOS TV -
INTERNETE 

Interneto projektas 
TY.LT (www.tv.lt) veikia jau 
6 metus. Kiekvieną dieną 
TV.LT interneto tinklalapy
je yra paruošiama daugiau 
nei 30 pavadinimų naujos 
vaizdo medžiagos - siužetų, 
laidų ir pranešimų. Kiekvie
nas lankytojas čia vidutiniš
kai peržiūri po 3-5 įvairaus 
pobūdžio vaizdo įrašus. Lie
pos-rugsėjo mėnesiais TV. 
LT skelbiamos laidos buvo 
peržiūrėtos beveik 2 milijo
nų lankytojų. TY.LT rudens 
sezonui laidų archyvas yra 
papildytas publicistinėmis 
"Srovėmis" (LNK), tiesiogi
ne pokalbių laida "Partija" 
(LNK), patarimų ir konsul
tacijų laida "Namų darbai" 
(BTV) bei populiariausių 
Baltijos šalyse muzikos kūri
nių "Baltic Top 20" (MTV). 
Pasitinkant rudenį, didelio 
susidomėjimo sulaukia nuo
lat atnaujinamas muzikos 
vaizdo "klipų" archyvas. Ja
me - visame pasaulyje gar
sūs atlikėjai U2, Eminem, 
Mariah Carey, Apocalypti
ca, mėgstami lietuvių daini
ninkai A. Chošnau, Atlanta, 
Delfinai ir daugelis kitų. 
Bendra vaizdo "klipų" ar
chyvo trukmė - beveik 7 va
landos, skelbia TY.LT. 

PARODA VIZITO PROGA 
Didžiosios Britanijos 

karalienės Elizabeth 11 vizi
to Lietuvoje proga Vilniaus 
universiteto biblioteka pa
rengė specialią senųjų Di
džiosios Britanijos autorių, 
istorikų, mokslininkų kny
gų, XVIII š. literatūrinių 
dienraščių bei senųjų Di
džiosios Britanijos žemėla
pių parodą "Britannia Anti
qua". Bibliotekos Pranciš
kaus Smuglevičiaus salėje 
nuo spalio 16 d. rodomas 
1593 m. Vilniaus jėzuitų 
akademijos studentų poeti
nių bandymų rinkinys "'Ii"e
nodijos", išleistas Vilniaus 

akademijos spaustuvėje. 
Rinkinyje yra Thomas Mo
re, Francis Bacon, Duns 
Scot, kitų žymių filosofų vei
kalai, rašytojų John Milton, 
Samuel Butler, Jonathan 
Swift, Walter Scott kūriniai, 
literatūriniai dienraščiai 
"The Guardian", "The 
Spectator", leisti XVIII 
šimtmetyje. Proginėje paro
doje taip pat rodomi XVII
XVIII š. Didžiosios Britani
jos žemėlapiai, senieji Lon
dono planai. 

SVEIKATOS TYRIMAS 
Lietuvos gyventojų svei

katos tyrimas rodo, kad Lie
tuvoje nėra blaivybės kultū
ros - alkoholinius gėrimus 
vartoja didžioji dauguma vy
rų ir daugiau kaip du trečda
liai moterų, skelbia DELFI. 
Didėja visų rūšių alkoholio, 
ypač alaus, pardavimai, o 
tuo pačiu ir neblaivių gyven
tojų sukeltų autoavarijų, nu
sikaltimų, alkoholinių psi
chozių skaičius. Tarp jaunų 
vyrų populiariausias gėri
mas - alus, tarp merginų -
sidras ir alkoholiniai koktei
liai. Vyresni dažniau renkasi 
stiprius gėrimus. Daugiau
sia moterų, nurodžiusių, 
kad per praėjusius 12 mėne
sių vartojo alkoholį, buvo 
25-34 metų amžiaus grupė
je. Gydytojų nuomone, tai 
rizikinga, nes tuo laikotar
piu dažniausiai gimdomi 
vaikai. Pasaulio sveikatos 
organizacija nustatė, kad 
per dieną saugu vartoti ne 
daugiau kaip du standarti
nius alkoholio vienetus -
vienas stiklelis ( 40-50 ml) 
stipraus alkoholinio gėrimo, 
taurė (120-200 ml) vyno, bo
kalas ( 400-500 ml) ne stip
resnio nei 4-5% alaus. 

MAŽĖJA SUGRĄŽINIMŲ 
Lietuvai 2004 m. tapus 

Europos sąjungos nare, iš 
užsienio šalių grąžinamų lie
tuvių skaičius toliau mažėja. 
Per devynis šių metų mėne
sius užsienio valstybės per 
Lietuvos pasienio kontrolės 
punktus iš viso grąžino 563 
jos piliečius. Pernai sausį
rugsėjį buvo grąžinta 717 
lietuvių, užpernai-1921 per 
tą patį laikotarpį. DELFI 
skelbia, kad šiemet pagrin
dinė grąžinimo iš užsienio 
valstybių priežastis yra ta 
pati kaip ir anksčiau - už 
nusikaltimus ir padarytus 
pažeidimus grąžinti 278 lie
tuviai. 79 asmenys užsienio 
valstybėje buvo ilgiau negu 
leistina, 65 - suimti nelega
liai dirbantys. Pasieniečių 
duomenimis, šiemet tarp 
daugiausia lietuvių išsiun
tusių valstybių ir toliau yra 
Vokietija, išsiuntusi 124 lie
tuvius, Danija - 98, Švedija 
- 51. Iš Didžiosios Britani
jos šiemet priverstinai iš
siųsti 26 lietuviai. RSJ 

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

LIETUVIŲ TELKINIUOSE----

Lietuviai Britanijos Londone 
Memorialinės šv. Mišios už a.a. kunigą dr. Joną Sakevičių, MIC 
STASYS KASPARAS 
Spalio 9 d. vakare buvo 

surengtas minėjimas buvusio 
Londono lietuvių parapijos 
klebono kun. Jono Sakevi
čiaus, MIC, prisiminimui. Mi
:gėjimas prasidėjo Mišiomis 
Sv. Kazimiero šventovėje. Jas 
atnašavo Westminsterio arki
vyskupijos pagalbininkas vys
kupas Bernard Longley su 
kun. P. Tverijonu. 

Vyskupas Bernard Long
ley savo pamoksle kalbėjo 
apie kunigo tarnybą Dievui ir 
žmonėms. Jis sakė tikįs, kad 
kun. Jonas buvo vienas iš ge
rųjų; tai rodo šio vakaro pa
maldose dalyvaujančių žmo
nių skaičius. 

Pamaldų pabaigoje apie 
kun. Joną Sakevičių, MIC, 
kalbėjo buvęs ilgametis bend
radarbis Stasys Kasparas. Jis 
sakė, kad apie kun. J. Sakevi
čių, MIC, reikėtų ilgai kalbėti, 
nes jo gyvenimas buvo ilgas, 
1907-2006. S. Kasparas sakė, 
kad kun. Jonas, būdamas su
valkietis, buvo taurus lietuvis, 
didelis Lietuvos patriotas, la
bai mylėjx_s Londono lietuvių 
pastatytą Sv. Kazimiero šven
tovę, kuri yra vienintelė lietu
vių šventovė su visomis teisė
mis Vakarų Europoje. Jis ją 
prižiūrėjo, kaip savo akį, ją 
puošė taip, kad ji būtų kuo 

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. 

lietuviškiausia, kad lietuvių 
Šv. Kazimiero šventovė būtų 
skirtinga nuo angliškų švento
vių. Kun. Jono klebonavimo 
metais mūsų lietuviškoji para
pija turėjo daugelį išvykų į 
Anglijos Dievo Motinos Ma
rijos piligrimines šventoves. 
Nuoširdusis didžiadvasis kun. 
Jonas gyveno ir dirbo Dievui, 
savo tautai, savo gimtajam 
kraštui Lietuvai. 

Skautų rajono vadas ir pa
rapijos buvęs chorvedys Vin
cent pradėjo kalbėti sakyda
mas, kad sunku viską išsakyti 
apie kun. J. Sakevičiaus gyve
nimą. Buvo labai nuostabiai 
pasišventęs kunigas tarnauti 
visiems. Jis buvo nuostabiai 
jautrus žmoniškumo ir artimo 
meilės atžvilgiu. Jo parapijos 
žmonių buvo kiekvienoje šei
moje, kiekvienuose namuose 
visoje pietinėje Anglijoje. Bu
vo didelė kūrybinga Sv. Kazi
miero parapija ... O koks nuo
stabus jis buvo Anglijos rajo
no skautų kapelionas! 

Didžiosios Britanijos lie
tuvių katalikų bendrijos pir
mininkas Steponas Vaitkevi
čius, negalėdamas dalyvauti 
minėjime, atsiuntė savo svei
kinimus ir prisiminimus apie 
didliį Katalikų Bendrijos dar
bininką. Per šv. Mišias vargo
navo Londono lietuvių para-

Sault Ste. Marie, ON 
RUDENINIS susikaupimas 

Sault Ste. Marie apylinkės lie
tuviams bus Šv. 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. 

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

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

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.35% 
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 

pijos "Gimtinės" choro vado
vas muzikas Virgilijus Vaitkus. 
Šv. Mišiose dalyvavo daug 
žmonių: šventovės statytojų 
vaikai, jų vaikaičiai, pokari
nės emigracijos nariai, Lietu
vos gynybos atašė Londone 
plk. Rimas Litvinas. 

Po pamaldų visi §USirinko 
į Londono lietuvių Sv. Kazi
miero klubą pabendrauti prie 
Veronikos Jurienės ir jos tal
kininkių paruoštų vaišių. Ren
ginį rėmė Londono Šv. Kazi
miero klubas, Angelė ir Jonas 
Kmitai bei paskiros šeimos. 

Bendravimo metu prie 
manęs (S. Kasparo) priėjo 
vyskupas Bernard Longley, 
sakydamas: "Jūs minėjote 
Aylesford Walsingham; ar jūs 
Lietuvoje turite panašių Die
vo Motinos Marijos piligrimi
nių šventovių kaip Anglijoje?" 
Na, ką pasakyti vyskupui, ku
ris būdamas Rytų Londono 
vyskupu, valdo ir lietuvių Šv. 
Kazimiero parapiją!? Patari
mas buvo: "Ekscelencija, nu
važiuokite į mūsų Dievo Mo
tinos Marijos ir kryžių šalį 
Lietuvą, ten pamatysite, kad 
Lietuva yra šauni katalikybės 
šalis ... " 

Lenkiame galvas savo 
nuostabiajam kunigui Jonui 
už jo tarnystę mums visiems 
Didžiojoje Britanijoje. 

Hamilton, ON 
KLK MOTERŲ DR-JOS 

HAMILTONO SK. visuotinis 
narių susirinkimas įvyks spalio 
22 d. mažojoje parapijos salėje 
po 10.30 val. šv. Mišių. Kviečia
me dalyvauti nares ir prijau
čiančias. M.E. 

VISI MALONIAI KVIE
ČIAMI apsilankyti Vitražų pa
rodoje, kuri vyks sekmadienį, 
spalio 22, Jaunimo centro salėje 
nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p. Bus gali
mybė pasigrožėti vitražais. Gal
būt tai padės iš anksto pagalvoti 
arba pasirūpinti Kalėdų dova
nomis. Rasa Pruden 

~MERIKOS LF ŽINIOS 

Margarita Petrikaitė iš Flo
ridos, pagerbdama a.a. dr. Juo
zo ir Onos Petrikų atminimą, 
Amerikos lietuvių fondui at
siuntė 1,000 (JAV) dol. įnašą. 
Thip pat šeima ir draugai, įam
žindami a.a. Vinco Bigelio at
minimą, Fondui paaukojo 1,504 
(JAV) dol. Šie įnašai padeda 
užtikrinti Fondo tęstinumą ir 
sustiprina lietuvišką veiklą. 
ALF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, 
USA. Tel. 630 257-1616. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

Vilniaus radijo laidos 
užsieniui girdimos kasdieną, 
7 v.v. 9875 kHz dažniu, 31 m 
bangos ruože. 
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Cikagos lietuvių opera gyvuos toliau 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Nors pritEš Čikagos lietu
vių operos (CLO) sukaktuvi
nį, 50 metų veiklą pažymėjusį 
Pilėnų operos pastatymą pra
ėjusį pavasarį buvo balsų, pra
našaujančių apie šio reto lie
tuvių muzikinio kolektyvo ga
limą baigtį, tai nepasitvirtino. 
Rugsėjo 15 d. vakare Čikagos 
lietuviq Jaunimo centre susi
rinkę CLO kolektyvo nariai 
pradėjo 51-uosius darbo me
tus. Šį sezoną nuspręsta staty
ti lengvesnio žanro kūrinį -
J ohann Strauss operetę Vienos 
kraujas. Jau dabar numatoma, 
jog ją galėsime pamatyti 2007 
m. balandžio 22 d. įprastoje vie
toje - Mortono vidurinės mo
kyklos auditorijoje Cicero, IL. 

Daug pasikeitimų vadovybėje 
Reikia paųiinėti nemažus 

pasikeitimus CLO valdyboje 
bei muzikinėje srityje. Kolek
tyvo valdybos pirmininko pa
reigas pradėjo eiti Vytautas 
Radžius, kuris yra pirminin
kavęs ir anksčiau. Kalbantis 
su ligšioliniu pirmininku Vac
lovu Momkumi, išgirdome to
kį paaiškinimą: "Pareigose iš
buvau 11 metų, norisi pailsėti 
ir padaryti pertrauką. Per tą 
laikotarpį pavargau, nors ir 
toliau liksiu operos eilėse, dai
nuosiu". 

Šis operos darbštusis ve
teranas pažymėjo, kad kolek
tyvo valdyboje yra ir daugiau 
pasikeitimų. Dabartinėje val
dyboje iš 9 narių net 7 yra va
dinamieji "trečiabangiai", be
veik visos moterys. Be pirmi
ninko V. Radžiaus valdyboje 
yra: Virginija Savrimienė, Bi
rutė Mickevičienė, Elena Ab
lingytė, Gražina Burneikienė, 
Egidijus Kancleris, Nelia Pau-

Edmonton, AB 
ŽINIOS IŠ EDMONTONO -
ATSIŲSTOS ANGLIŠKAI: 

• At our recent volunteer 
appreciation evening, The Ca
nadian Lithuanian Society of 
Edmonton presented the newly 
released DVD of its 50th anni
versary celebration. The DVD 
contains 500 pictures of the 
Lithuanian community in Ed
monton over the past 50 years, 
featuring the construction of 
the Lithuanian home and the 
various activities within that 
home that unified the Lithua
nian community in Edmonton 
over the years. If anyone is in
terested in obtaining a DVD 
please send a donation of $15 
plus $4 shipping to the Lithua
nian Society of Edmonton, 
16532-103 Street, Edmonton, 
Alberta, T5X 2H4. 

• The Lithuanian Society 
will also be printing a historic 
book outlining the history of 
the community in Edmonton 
and Northern Alberta. If any
one has any photographs they 
would like to contribute to the 
project they can be sent to the 
above address or email to nko
rris@shaw .ca. 

• We have also announced 
our first ever scholarship pro
gram for students of Lithuanian 
heritage in Alberta. This year 
we will present two $1,000 scho
larships for students who write 

Ilgametis Čikagos lietuvių operos pirm. Vaclovas Momkus 
(dešinėje) ir naujai statomo kūrinio-operetės Vienos kraujas 
dirigentas Vytautas Viržonis iš Vilniaus Ntr. E. Šulaičio 

lauskaitė, Daiva Sabaliūnaitė 
ir Rima Urbonavičienė. 

Vyrų vis dar trūksta 
V. Momkus sakė, kad il

gus metus išbuvęs šioje gar
bingoje pozicijoje, iš dirigento 
pareigų "iškrito" Alvydas Va
saitis. Vienos kraujo operetei 
diriguos svečias iš tėvynės, 
muz. Vytautas Viržonis, jau 
anksčiau dirigavęs ČLO. Kaip 
ir iki šiol, pagrindiniai solistai 
profesionalai taip pat atva
žiuos iš Lietuvos operos, be 
to, iš tėvynės bus ir vyriškų 
choro balsų. Jau senokai ČLO 
chorui trūksta vyrų daininin
kų. Į pirmąją šio sezono repe
ticiją rugsėjo 15 d. atėjo trys 
naujos dainininkės, deja, nau
jų vyrų ir vėl nepasirodė nė 
vieno. 

Artimos ateities renginiai 
Nors šio sezono premjeri-

about how their Lithuanian 
heritage has influenced them 
as citizens of Alberta. 

• In 1980, the province of 
Alberta celebrated its 75th 
anniversary. As a gift to the 
province, the City of Edmonton 
donated a new dais for the Al
berta Legislature's Speaker's 
Chair. This spectacular dais 
was built by Mr. Titas Vogin
tas. This year we arranged for 

nis spektaklis dar toli, artėja 
kiti CLO renginiai, skirti lė
šoms telkti. Vienas tokių -
tradicinis Operos balius, įvyk
siantis lapkričio 18 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Me
ųinę programą jame atliks 
CLO choras. 

Be to, kaip ir anksčiau, toje 
pačioje salėje įvyks ir Naujųjų 
metų sutikimo renginys, kuriam 
jau dabar pradedama ruoštis. 
Operos vadovybė kviečia visus 
buvusius ir dabartinius kolek
tyvo narius bei bičiulius atvykti 
į šiuos renginius. Tie, kurie 
negalės to padarytj, prašomi 
atsiųsti savo aukas CLO valdy
bai. Naujas kolektyvo adresas: 
7117 So. Mozart St., Chicago, 
IL 60629, USA. Tel. 773-737-
0239. Kiekvienas doleris ČLO 
yra brangus. Svarbu pažymėti, 
kad aukas galima nurašyti nuo 
pajamų mokesčių. 

Mr. U ogintas to be photograp
hed at the Alberta Legislature. 
He is pictured here with the 
Honourable Ken Kowalski, 
Speaker of the Alberta Legis
lature. 

• Our next event will be 
our annual Oktoberfest held 
on November 4, at 5:30 p.m. at 
the Lithuanian Rome located 
at 11629 - 83 Street, Edmonton. 

N. Korris 

2006.X.17 Nr. 42 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Pakistanas 

Žymusis alpinistas Sau
lius Vilius neseniai įkopė į 
vieną aukščiausių pasaulyje 
Pakistane esančio kalno Ga
šerbrumo II viršūnę (8035 
metrai) ir iškėlė Lietuvos 
vėliavą. Įkopti į šio kalno 
viršūnę Lietuvos alpinistui 
pavyko tik antruoju bandy
mu. S. Vilius prisipažįsta, 
kad ryžtis šiai ekspedicijai 
po anksčiau nepavykusios, 
nebuvo lengva, nes pirmasis 
žygis atėmė daug jėgų ir lėšų. 
Jis yra įkopęs į aukščiausią 
Everesto kalną ir kitus. Bet 
34 metų alpinistą šiaulietį 
įspėja gydytojas - gali su
trikti regėjimas, o kojas su
kaustyti paralyžius. Kopda
mas ir nusileisdamas nuėjo 
15 kilometrų. Pasak S. Vi
liaus, nors žygio metu jautęs 
baimę, bet kai kalno viršūnė
je laikęs iškeltą Lietuvos vė
liavą, buvęs labai laimingas. 

Norvegija 
Oslo kalėjime nusižudė 

23 metų kaunietis Vytis Gus
tainis. Jis su broliu dvyniu 
Sarūnu buvo išvykęs į Nor
vegiją. Pasak močiutės B. 
Gustainienės, vaikaičiai no
rėjo susirasti darbą. Kelis 
kartus į užsienį jie buvo iš
važiavę ir anksčiau. N orve
gij oje juos sulaikė policija, 
apkaltindama veikla, susiju
sia su narkotikais. Artimųjų 
teigimu, jie nežinoję į kokias 
paieškas įsipainioję broliai 
dvyniai. Jie iki teismo buvo 
uždaryti kalėjime. Taipgi jie 
atsisakę Lietuvos ambasa
dos Norvegijoje pagalbos. 
Rugpjūčio 4 d. naktį kalėji
mo prižiūrėtojai aptikę Vytį 
Gustainį pasikorusį kalėjimo 
kameroje. Mirusio jaunuo
lio organai, jo artimiesiems 
sutikus, buvo panaudoti per
sodinimui trims norvegams. 
Ligoninės R,areigūnai krei
pėsi į brolį Sarūną. Pastara
sis paskambino tėvui. Pasak 
jo, vis tiek nebėra žmogaus, 
tegu gyvena kiti. Bet kai mi
rusio palaikai buvo atgaben
ti į lavoninę, tai Norvegijoje 
niekas nesutiko mokėti per
vežimo į Lietuvą išlaidų. Tuo 
pasipiktinus didžiausiam 
Norvegijos dienraščiui, vals
tybinė Oslo ligoninė šiam 
tikslui paskyrė 10,000 litų. 

Britanija 
Kaip rašoma lietuvių 

laikraštyje Londono žinios, 
apie didelį uždarbį svajoję, 
Britanijoje kartais tampa pa
stumdėliais. Tai ryš~u Vul
verhampton mieste. Sią vie
tovę aplankė minėto laikraš
čio korespondentė D. Ilevi
čiūtė. Einant Vulverhamp
ton gatvėmis matyti daugybė 
apleistų namų užkaltais lan
gais. Viename iš tokių namų 
gyvena keturi lietuviai: Ro
za, Renata, Roma ir Kęstas. 
Visi jie atvykę per skirtingas 
agentūras, skelbiančias pui
kų Anglijoje uždarbį, geras 
sąlygas ir nebūtiną anglų kal
bos mokėjimą. Renatos, tu
rinčios pedagoginį išsilavini
mą, teigimu, šie keturi gy-

ventojai jau ketvirtas mėnuo 
neturi nei vandens, nei dujų 
virimui. Ne seniai virtuvės 
lubos įgriuvusios; laimė -
tuo metu name nebuvo žmo
nių. Kiek jie moka nuomos, 
šio namo gyventojai tikrai 
nežino. Darbdaviai nuomą 
atskaito iš atlyginimo. Roza 
įsiregistravusi įdarbinimo 
įstaigoje. Ji sumokėjusi 20 
svarų už registraciją, 15 sva
rų - už gyvenimo aprašymą. 
O darbo vis nesulaukia. 
Darbdaviai, vienkartiniams 
darbams prisivilioja ateivius, 
tinkamai nesumoka algų. 
Aiškina, kad už darbo valan
dą moką 7 svarus, bet pusę 
pasisavina už nuomą. O tie 
vienkartiniai darbai yra me
talo įmonėse, grybų ūkiuose, 
brokolių laukuose bei pana
šiose vietose. 

Sibiras 
Šią vasarą Lietuvos kraš

to apsaugos ministeris Juo
zas Olekas su šeima lankėsi 
Sibire, norėdamas savo žmo
nai Aurelijai ir sūnui Juozui 
parodyti vietovę, kurioje jis 
gimė. Ministerio seneliai iš 
motinos ir tėvo pusės buvo 
ištremti į Krasnojarsko kraš
tą, Masko rajoną. J. Olekas 
(51 metų) gimė Didžiojo 
Unguto, o gyveno Mažojo 
Unguto kaime. Pavasariop 
Vilkavišky susirinko buvę 
Mažojo Unguto kaimo trem
tiniai. Kilo mintis vasarą bai
darėmis Manos upe pasiekti 
Unguto kaimą. Internete su
rado Krasnojarske turistų 
agentūrą, kuri rengia kelio
nes baidarėmis Manos upe. 
Keliauninkai iš Lietuvos 
Maskvą pasiekė traukiniu, o 
iš Maskvos į Krasnojarską 
skrido lėktuvu. Nuo čia 200 
kilometrų jie važiavo auto
busu. Manos upe baidarėmis 
tautiečiai keliavo 8 dienas. 
J. Olekui, pamačius gimtą
sias vietas, užplūdo įvairios 
mintys ir jausmai. Jis surado 
pagal tėvo nurodymą, namą 
Mažojo Unguto kaime, kur 
tremtyje gyveno jo šeima. 
Kitoje kelio pusėje stovėjo 
senas namas, kuriame gyve
no ministerio seneliai iš mo
tinos pusės, o taip pat ir jo 
krikšto tėvai. Lietuviai pra
plaukė 10 kaimų. Niūrus 
vaizdas - kai kurios gyven
vietės sunykusios, kitose su
griuvusios trobos ir nykstan
čios kapinės. Kapinėse vie
nur kitur išlikę kryžiai su lie
tuviškomis pavardėmis. Vie
no kaimo gyventojas prisimi
nė, kad vietiniai žmonės la
bai stebėjosi, kad čia atvyku
sieji pradėjo statyti namus. 
Išvydęs griūvančias trobas ir 
dilgėles po langais, ministe
rio sūnus studentas Juozas 
negalėjo patikėti, kad žmo
nės šiais laikais galėtų taip 
gyventi. Grįždami autobusu 
turėjo nemalonumų. Vienas 
keliautojas ėmė aiškinti, kad 
Rusijoje reikia kalbėti tik 
rusiškai. Turistai reagavo ra
w.iai, nesileisdami į ginčus. 
Siaip sibiriečiai, kaip rašoma 
Lietuvos ryte, yra draugiški, 
ypač kaimuose. J.A. 
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DANU Te 
LABĄNĄUSK!ENf; Kas i knygas nesudėta 

Ku.r subėgote žodžiai, l ka;p 
sugulėte į knygas? - viename 
savo iki šiol neskelbtų eilėraš
čių klausia rašytoja Alė Rūta. 
Kitame tęsia: Geri žodžiai nu
teikia ka;p rožių lapeliai, l kurie 
krinta džiaugsmingai kvepėda
mi. Ir toliau: Norėčiau išsakyt 
savo jawmus l ir palikt truputį 
grožio. - l Lieku savęs neparo
džius. l Gal ir gerai. l Bet neramu. 

Grožis nelengvai išsako
mas, nors "žmogaus širdis 
jautri kaip žiedlapiai". Tuos 
Alės Rūtos atskleistus žied
lapius svariomis mintimis gra
žiai dėlioja hab. dr. Živilė 
Gimbutaitė recenzijoje "Alės 
Rūtos lyrika" (Draugo šešta
dieninis priedas, 2006.VII.8, 
nr. 130) apie Kaune pasiro
džiusią naują šios rašytojos 
poezijos rinktinę Taip ir pra
eina sekmadienis. Rinktinė 
dedikuota Alės Rūtos a.a. vy
ro architekto Edmundo Arbo 
šviesiam atminimui. Knygos 
viršelio dailininkė - Rasa Ar
baitė. 

Šviesą išvydo tik nedidelė 
Alės Rūtos poetinio palikimo 
dalis. Nemaža jos pastarųjų 
metų eilėraščių, kaip ir kiti 
rašytojos autografai, iki šiol 
kaupiami Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos Rank
raščių skyriuje, kuriame 1998 
m. buvo įsteigtas atskiras Alės 
Rūtos rankraščių fondas (F 
354). Fondo rankraščiai ap
ima 1931-2006 m. laikotarpį. 
Jie aprašyti ir pagal žanrus 
bei temas susisteminti i keletą 
skyrių: atsiminimus, poeziją; 
dramą bei prozą; recenzijas
straipsnius; fotografijas. Nori
si paminėti, kad dalis rank
raščių dar nespausdinti. Tukie 
yra 1993 m. rašytojos pamąs
tymai (Tėviškė/e, tėviškė/e, 16 
psl.) apie Lietuvos žmones, 
atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę; taip pat jos 1994-1998 
m. penkių dalių atsiminimai 
Gyvenjmo atspindžiai (479 
psl. ). Cia ir ta jos kūrybos da-

lis, kuri, apskritai, rečiau mi
nima. Tui dramatizuota apy
saka Žemės šauksmas (1956), 
rašytojos dramos, likusios ma
šinraštyje, tokios kaip Ant liū
nų krašto (suvaidinta Los An
geles), Sukirptas gyvenimas 
(1957), keturių dalių apysaka 
Likimai ir palikimai (1997, 36 
psl. ), miniatiūrinės, trumpos 
novelės (1998, 54 psl.). Yra 
išlikę ka<Į,aise garsios oper9s 
vaikams Ziogas ir skruzdė, Zi
burėlio premijuotos, (muzika 
Viktoro Kuprevičiaus, eilės 
Alės Rūtos) keletas variantų 
(1942; 1992); taip pat Alės 
Rūtos sukurti montažai Los 
Angeles ateitininkėms (1970) 
ir kt. Publicistiką papildo 
straipsniai apie Draugo ir ki
tus literatūrinius konkursus, 
kuriuos laimėjo Alės Rūtos 
romanai; premijų įteikimo iš
kilmių aprašymai. Saugomos 
Alės Rūtos kalbos, pasakytos 
viena ar kita proga, tarp jų: 
Kalifornijos radijui per Moti
nos dieną (1974); žodis Lite
ratūros popietėje Los Ange
les, pasakytas pristatant rašy
toją Vytautą Volertą (1998) ir 
kt. Visi gaytieji rankraščiai 
sutvarkyti. Siuo metu jų apra
šus jau galima rasti internete, 
Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekos Rankraščių biblio
grafinių duomenų bazėje 
(elektroniniame kataloge: 
www.mab.lt). 

Kaip vaizdinė medžiaga 
būsimoms iliustracijoms fon
de saugomas ir gana platus 
fotografijų spektras. Iš senovi
nės XX š. pradžios fotografi
jos į mus žvelgia Alės Rūtos 
tėvai-Jonas Nakas ir Emilija 
Sklėriūtė-Nakienė, kiti gimi
nės, tarp jų ir dail. Kajetonas 
Sklėrius su žmona. Viena kita 
nuotrauka -iš Alės Rūtos jau
nystės dienų, bet daugiausia 
tų, kuriose matome jau su
brendusios rašytojos šiokia
dienius. Nuotraukos vaizdin
gai pasakoja apie išeivių Lie-

tuvos rašytojų veiklą, jos isto
riją, svarbiausius išeivijos kul
tjirinius-literatūrinius įvykius. 
Cia ir "Dailiųjų menų" klubo 
susirinkimas pas Alę Rūtą ir 
Edmundą Arbus (1962-1964), 

Rašytoja AI~ Rūta 

ir literatūros vakaras 4 didžių
jų rašytojų literatūrinės plokš
telės išleidimo proga (1968). 
Renginius tęsia Lietuvos rašy
tojų draugijos suvažiavimas 
Klyvlande (1982), Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
13-to suvaži.avimo dalyvės-pa
skaitinink.ės; dažni literatūros 
vakarai ar literatūrinės popie
tės su Ale Rūta. Grupinėse 
1958-1996 m. nuotraukose -
žymiausi išeivijos rašytojai. 
Atsispindi ir Lietuvos rašyto
jų apsilankymai jaukioje Arbų 
šeimoje, ypač dažni po Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo. Nuotraukos liudyte liu
dija svarbiausią dalyką - žmo
gaus ryši su kitu žmogumi. Alė 
Rūta šiuos ryšius daigino, ug
dė ir puoselėja iki šiol. Iš jos 
svetingų namų jie lyg spindu
liai sklido ir sklinda į aplinką, 
vienydami visus ir išeivijoje, ir 
Lietuvoje. Metų metais čia 
būrėsi daug žmonių, žvelgian
čių su ja į vieną pusę - į Lie
tuvos visuomenės kultūrinį 

bei literatūrinį gyvenimą. 
Tukiais pat šviesiais spin

duliais tebėra ir jos eilėraščiai, 
kuriais buvo pradėjusi savo 
kūrybos kelią ir kurie, jos žo
džiais tariant, "pradžioj buvo 
mano aistra ir mano tikslas". 
Tik kolegų bei kritikų paska
tinta pasuko prozos link. Ir 
tapo pripažinta garsių ir po
puliarių romanų autore. Prie 
poezijos grįžo pastaraisiais 
metais. 2005 m. išleista eilė
raščių rinktinė Taip ir praei.na 
sekmadi.enis atspindi tik nedi
delę dalį jos paskutiniu metu 
parašytų eilėraščių. Rankraš
čiuose tebėra likę nemaža au
torės ranka išmargintų pos
mų. Alės Rūtos fonde saugo
ma bene keletas jų foliantų. 
Didžiausias (dar be pavadini
mo, 2000-2003 m.) apima 212 
eilėraščių, parašytų dienų se
ka. Kitas (1993-1994 m. 133 
psl.) rinkinys autorės įvardin
tas Poezija. (Supoetinta pro
za), dar vienas -Atmestieji 
(1945-1994 m„ 133 psl.). Te
bėra ankstyvieji, vėliau reda
guoti, Alės Rūtos ranka pa
taisyti, kur ji keitė atskirus 
posakius ir eilutes. Liko neiš
spausdinta nemaža proginių 
eilėraščių, pašvęstų artimiems 
rašytojos draugams, kole
goms, kadaise pačios Alės Rū
tos perskaitytų ar nusiųstų jų 
jubiliejų proga: eilės rašytojui 
Jurgiui Gliaudai; Odė dainai, 
skirta Vincei J anuškaitei
Zaunienei; A ir B. Brazdžio
niams vardinių proga. Taip 
pat yra išlikusi daina su gai
domis Tremtinio likimas (mu
zika Onos Metrikienės), dedi
kuota Lietuvos valst. operos 
solistei Aliodijai Dičiūtei-'Ite
čiokienei (1990); biografinė 
poema Alfonsas Sklėrius. (Be
je, autorė yra parengusi spau
dai ir labai vertingus atsimini
mus apie Sklėrių giminę). 

Įsigilinę į didžiausią ne
spausdintą eilėraščių foliantą 
(F354-147) randame nemaža 

Liaudies dainų ir šokio ansamblis "Sūduviai" su rėmėjais prie Vilkaviškio vandens telkinio. Nuotrauką atsiuntė ansamblio dalyvis 
bei rimėjas L. AleksandraviBus iš Vilkaviškio 

įsimintinų eilučių, apgaubtų 
nuoširdaus jausmo atšvaitu. 
Eilėraščius čia būtų galima 
žiūrinėti lyg perlų vėrinius, 
surinkus juos draugėn iš įvai
riomis temomis išsklaidytų la
pų. Vienas vėrinys būtų gam
ta, kitas - poezija bei kūryba, 
dar vienas - darbas; dienų ap
mąstymai; žmogaus lygiadie
nis; visata bei amžinybė. Alės 
Rūtos poetinėje pasaulėjauto
je gamta visada yra žmogaus 
paguoda ir atrama: tai ir sodo 
kampelyje pasislėpusi ramy
bė, ir išskleisti magnolijos žie
dai, ir paukštelio čiulbesys lyg 
slaptas pranešimo kodas, šau
kiantis i erdvių mėlynę, į pa
slaptingus jos tolius. Dienas, 
pasak autorės, "nešam kaip 
bitės avilin medų". Tučiau 
Kiek dienų žydėjusių ir bei.enk
lo praėjusių l nešei į gyvenimo 
puokštę? ir Kaip laikas dieną 
padalys, l kad surastum savo 
esmę? 

Visata siejasi su amžiny
bėn išėjusių artimųjų atmini
mu, žmogaus gyvenimo tėk
me: Ir taip atsiveria laikas, l 
kai to nenori, l ir užsiveria lai
kas, kai to nelauki. Čia liko 
dar nespausdintų posmų sū
nui dr. Arimantui Arbui; dr. 
Marijai Gimbutienei (O leki 
ka;p mėlyna paukštė, l kaip ge
roji laumė palaidais plaukais. l 
O išminčiaw kėdėj sėdėdama, 
l su šypsena palydėdavai... 
gęstančią saulę"); Bernardui 
Brazdžioniui (Lyg padangėj 
'tamsioj šviesa žvaigždžių l Tavo 
skambūs eilėraščiai žemėj). 
Neskelbtuose eilėraščiuose 
nemaža išminties, geranoriš
ko žvilgsnio į gyvenimą, filo
sofmių aforizmų (Nesupratai. 
Suprasti - brangenybė). 

Neseniai mus pasiekė ge
ra žinia, kad šią vasarą rašyto
ja Alė Rūta buvo apdovanota 
Gedimino ordinu. Garbingas 
apdovanojimas jai buvo įteik
tas lietuvių parapijoj per Tuu
tos šventę. Džiaugiamės, dar 
kartą sveikiname ir laukiame 
jos naujų kūrinių Lietuvoje. 

• Kuo ilgesnė diagnozė, tuo 
trumpesnis likęs gyvenimas. 

•Vyrai tiek nemeluotų, jei 
moterys tiek neklausinėtų. 

• Kartais tylėjimas - tai gerai 
suredaguotas atsakymas. 

• Valdžia problemų nespren
džia, ji jas finansuoja. 

• Prieš koncerto pradžią pra
nešaja paskelbia: 

- Seštoji Šostakovičiaus sim
fonija. 

Vyras piktai kumšteli žmoną: 
- Sakiau, kad greičiau reng

tumeisi, dabar tik į šeštąją su
spėjome. 

• Šnekėti nemąstant - tai tas 
pat, kas šaudyti nesitaikant. 

• Skubinti moterį - tas pat, 
kaip stengtis pagreitinti kom
piuterio pasikrovimą. Progra
ma vis tiek turi padaryti viską, 
kas pridera ir dar daug dalykų, 
kurie pranoksta mūsų supra
timą. 

• Parduodu parašiutą. Beveik 
naujas. Tik kartą naudotas. Nė 
karto nebuvo išskleistas. 

• Ką galima vadinti patyrusiu 
diplomatu? - žmogų, kuris su
geba įrodyti žmonai, kad nauji 
kailiniai ją storintų. (D .BemanJimV 



Ina Bertulytė-Bray, Seattle, WA, gyvenanti visuomenininkė, rūpindamasi savo tėvo komp. 
muz. J. Bertulio kūrinių išleidimu, su kultūrininkais Čikagoje. Iš k. Petras Petrutis, Edvardas 
Šulaitis; dešinėje -Algimantas Kezys Ntr. E. Šulaičio 

Muziko Bertulio kūryba 
Lietuvoje pasirodys daugiau kompozitoriaus J. Bertulio muzikos 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Dauguma JAV gyvenančių mūsų tautiečių 
į tėvynę paviešėti leidžiasi prisikrovę įvairių 
gėrybių, kurias išdalina ten gyvenantiems savo 
artimiesiems. Tačiau Seattle, Washington vals
tijoje, gyvenanti visuomenės veikėja Ina Ber
tulytė-Bray elgiasi kitaip: ji lagaminuose veža 
savo tėvo kompozitoriaus Juozo Bertulio 
(1893-1969) gausios kūrybos rankraščių, vyk
dama tėvynėn. Ji tai daro, norėdama išleisti 
šio Čikagoje prieš beveik 40 metų mirusio 
produktyvaus kompozitoriaus ir pedagogo kū
rybinį palikimą. 

Ši veikli visuomenininkė, daugelį metų 
buvo Seattle ir Washington LB apylinkės val
dybos pirmininkė, prisidėjusi prie Baltų studi
jų programos įsteigimo, dažnai atvykdavo į J. 
Žilevičiaus ir J. Kreivėno vardo muzikologijos 
archyvą Čikagoje, kur praleido nemažai laiko 
rinkdama savo tėvo kūrybą. 

Surado naują leidėją 
Tačiau Inai Bertulytei-Bray iki šiol nelabai 

sekėsi vykdyti savo numatytą planą. Lietuvoje 
surasti atsakingi už leidybą_,žmonės vis nesuge
bėdavo tesėti susitarimų. Sią vasarą grįžusi iš 
mėnesį užtrukusios kelionės Lietuvon, ji buvo 
linksmesnė, nes šį kartą rado tinkamą žmogų. 
"Zita Kelmickaitė apsiėmė koordinuoti dainų 
leidinį. Jei viskas eis, kaip buvo aptarta, jis pa
sirodys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
vardu, bus jos paruoštas ir atspausdintas. Zita 
yra tos akademijos dėstytoja", - rašo l. Bertu
lytė-Bray. Yra planuojamos trys knygos: dai
nos vaikams ir paaugliams, dainos solistams ir 
chorams, harmonizuotos ar išplėtotos liaudies 
dainos. Jas dar Seattle padėjo atrinkti vietiniai 
muzikantai: Dainius Vaicekonis, jo žmona As
ta ir Astos brolis Dainius Kepežinskas. Iš viso 
jie atrinko apie 200 dainų. Tačiau vargu, ar jas 
visas bus galima išleisti dėl lėšų trūkumo. 

Kadangi Amerikos lietuvių fondas jau yra 
parėmęs anksčiau pasirodžiusią knygą Bažny
tinė muzika (išleido Klaipėdos universiteto 
leidykla), tai šį kartą iš jo nelabai tikimasi pa
galbos. Ina Bertulytė-Bray mėgins rėmėjų ras
ti Lietuvoje. Iki šiol tėvynėje dukros pastango
mis išleistos dvi kompoz. J. Bertulio kūrinių 
knygos. Šalia Bažnytinės muzikos dar išleisti 
Kūriniai fortepijonui. 

Pasirūpino ryšiais su universitetu 
Iš profesijos būdama bibliotekininkė, bai

gusi mokslus dviejuose universitetuose ir nuo 
1957 m. dirbanti šį darbą, Ina Bertulytė-Bray 
pasistengė šį kartą pagelbėti ir lietuvių muzi
kinių leidinių University of Washington biblio
tekos muzikiniam padaliniui. Šiame universi
tete jau anksčiau įsteigta Baltų studijų (Baltic 
Studies) programa, kuri veikia Skandinavų 
kalbų skyriuje. Universiteto muzikos fakul
teto biblioteka nutarė rinkti Baltijos kraštų 
chorinę muziką. Beje, ši biblioteka jau yra 
sukaupusi didesnį rinkinį, nei bet kuris kitas 

Amerikos universitetas (tik Columbia univer
sitetas turi daugiau estų muzikos). Seattle 
mieste įsikūręs choras jau yra gastroliavęs 
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. 

Toliau leiskime papasakoti pačiai keliau
tojai: "Ritos Kliorienės patarimu kreipiausi ir 
į Lietuvos liaudies kultūros centrą Gis rengia 
Dainų šventes ir jai praeity daug padėjo). Dė
ka direktoriaus Sauliaus Liausios ir muzikos 
poskyrio vadovės Aurelijos Andrėjauskaitės 
universitetui dovanojo - neskaičiau kiek -
chorinės muzikos leidinių. Arti 15 kg pati iš 
ten išsiunčiau. Lietuvos muzikos ir teatro aka
demija jau ilgai palaiko ryšius, panašiai kaip ir 
M. Mažvydo valstybinės bibliotekos muzikos 
skyrius. Muzikų sąjungos pirmininkas ir ilga
metis Muzikos barų žurnalo redaktorius Rim
vydas Žigaitis tuoj pat prikrovė ir CD diskų, ir 
visokių leidinių. Tokį pat entuziazmą užtikau 
ir kitose organizacijose -Lietuvos muzikos in
formacijos ir leidybos centre, institucijose, lei
dyklose ir natų krautuvėse. Tačiau šie nauji ry
šiai tik pradžiai, ir nenoriu jų plačiai dar mi
nėti. Bet taip džiugu, kad yra susidomėjimas. 
Ir manau, kad tie ryšiai stiprės". 

Šį bendravimą skatina minėtos universi
teto bibliotekos Slavų ir Rytų Europos sekci
jos vadovas Michael Biggins. Jo adresas: Mi
chael Biggins, Head, Slavic and Bast Euro
pean Section, University of Washington Lib
raries, Box 352900, Seattle, WA 98195, USA. 
Tel. 206 543-5588; faksas: 206 685 8049. el.paš
tas: mbiggins@u.washington.edu 

Kiti įspūdžiai iš Lietuvos 
I. Bertulytė-Bray parašė ir apie savo įspū

džius iš tėvynės. Dalį jų čia pateikiame. "Da
bar stengiuosi atsigauti, priprasti prie to, kad 
Vilniaus naktis - tai mums dabar diena. Įspū
džių, kaip visuomet, su kaupu. Ne visi jaunieji 
bėga, yra ir daug tokių, kurie sėkmingai dirba, 
kuria. Reikia tik į parduotuves nueiti ir matyti, 
kiek jaunųjų ten perka. Tačiau vyresniųjų - tai 
jau kitas vaizdas. Mūsų Amerikos lietuviai, 
kiek jų mačiau, tikrai jaukiai ir patogiai gyve
na. Ypač vyresnieji patenkinti, kad pasirinko 
sugrįžti. Malonu ten gyventi, kai viskas arti, 
gana patogus transportas, sveikatai geros pa
slaugos, puikių restoranų ant kiekvieno kam
po.Pramogų-kiek tik nori. Jei padori pensija 
plaukia iš Amerikos, tai senatvė tikrai leng
vesnė negu čia - jei yra šeimos ar gerų draugų. 

Bet mums, Vakaruose subrendusiems, 
sunku priimti, kas dedasi politikoje, kokie 
santykiai su valdininkija, korupcija, kokia tuš
tuma rodoma per televiziją. Dar tas beveik 
įgimtas laukimas, kacĮ vyriausybė mane aprū
pins, o ji to nedaro. Zodžiu, yra dvi pusės, ir 
jei turi pasirinkti, kur gyventi, tai jau, žmogau, 
turi daryti kompromisus. Tačiau įdomu ir mie
la ten pabuvoti", - rašė daugiau negu pusšimtį 
metų Dėdės Samo žemėje pragyvenusi visuo
menininkė, jokiu būdu negalinti pamiršti savo 
tėvo kūrybos įamžinimo ir pačios Lietuvos. 
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lil KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos kino studijoje 

pradėtas filmuoti vaidybinis 
televizijos filmas pagal Lev 
Tolstoj aus romaną Karas ir 
taika. Teigiama, kad jis bus 
iki šiol brangiausiu Lietuvo
j e sukurtu filmu - keturių 
dalių filmas kainuos 26 mln. 
eurų (apie 91 mln. litų). Fil
mo užsakovas - Italijos TV 
kanalas RAI, filmavime da
lyvauja Italija, Rusija, Vo
kietija, Prancūzija, Lenkija 
ir Ispanija. Filmo režisierius 
Robert Dornhelm, scenarijų 
parašė Enrico Medioli, svar
biausiuose vaidmenyse: pran
cūzė Clemense Poesy vai
dina Natašą Rostovą, vokie
tis Alexander Beyer vaidina 
Pierre Bezuchovą, italas 
Alessio Boni - Andrej Bol
konskį, britas Malcolm Mc
Dowell - senąjį kunigaikštį 
Nikolaj Bolkonskį. 

Keletą antraeilių vaid
menų vaidins ir lietuvių akto
riai. Masinėse scenose daly
vaus apie 6,000 žmonių, 600 
vien kareivių atskirose sce
nose. Filmavimo darbai vyks 
Lietuvos kino studijos pavil
jonuose, gražiose Semeliš
kių, Trakų, Vilniaus Vokės, 
Rumšiškių apylinkėse. Fil
mavimo darbai truks apie 11 
savaičių, vėliau filmo kūrybi
nė grupė tęs darbą Sankt Pe
terburge, o metų pabaigoje 
trims savaitėms turėtų grįžti 
į Lietuvą. 

Vilniaus mažasis teat
ras savo aštuonioliktąjį se
zoną mėgino paįvairinti ir 
dviejomis premjeromis. Rug
sėjo 12 dieną sceną išvydo 
britų dramaturgo Brian 
Clark dviejų dalių spektaklis 
Palaukit, kieno čia gyveni
mas? Režisierius Jonas Vait
kus, o pagrindinį ligonės 
vaidmenį sukūrė žinoma ki
no ir teatro aktorė Nijolė 
Normontaitė, pati režisieriui 
pasiūliusi šią pjesę priešta
ringai vertinamos eutanazi
jos tema. Pjesės herojė - po 
automobilio nelaimės visiš
kai suparalyžiuota skulptorė 
supranta, kad niekada nebe
galės kurti ir normaliai gy
venti, tad nusprendžia savo 
valia pasitraukti iš gyveni
mo. Pjesė įtraukia medikus, 
teisininkus, turinčius rea
guoti ir palatoje priimti nuo
sprendį, o žiūrovai priversti 
pamąstyti apie šią problemą. 
Kitą premjerą, Svifto namai, 
pagal rusų dramaturgo Gri
gorij Gorino pjesę, teatras 
pastatė rugsėjo 15 dieną. Pa
grindinį rašytojo Jonathan 
Swift vaidmenį sukūrė Regi
mantas Adomaitis ir Rim
gaudas Karvelis. 

Galerijoje "Darijaus pa
puošalai", įsikūrusioje Vil
niaus Domininkonų gatvėje, 
rugsėjo mėnesį vyko daili
ninkės Agnės Gylytės kūry
bos darbų, sukurtų per pas
taruosius dvejus metus, pa
roda. Dailininkė yra baigusi 
M.K. Čiurlionio menų gim
naziją, vėliau Vilniaus dailės 
akademiją, surengusi net 13 

personalinių parodų. Pro
duktyvi ir plataus diapazono 
menininkė kuria ne tik tapy
bos, grafikos, skulptūros 
darbus, bet ir freskas bei ne
didelio formato vitražus. Pa
sak meno kritikų, tapyboje 
Agnė yra emocinga abstrak
cionistė, grafikoje - santūri 
idealistė, o skulptūroje sub
tiliai žiūrinti į gamtą ir jos 
kūrinius - romantikė. 

Švęsdamas rusų kompo
zitoriaus Dmitrij Šostakovi
čiaus (1906-1975) gimimo 
šimtmetį, Lietuvos valstybi
nis simfoninis orkestras Vil
niaus Kongresų rūmuose 
rugsėjo 29 dieną pastatė -
pirmą kartą Lietuvoje - jo 
operą Ledi Makbet iš Mcensk. 
Rusiškąja Makbet pramin
tos Katerinos Lvovnos Iz
mailovos tragiška gyvenimo 
istorija suintrigavo kompo
zitorių prieš 70 metų pagal 
ją sukurti operą. Pirmoji šio 
kūrinio premjera 1935 me
tais tapo skandalu sovietinė
j e Rusijoje. Sarkastiškas 
kompozitoriaus požiūris, 
operos gilumoje slypintis pa
sibaisėjimas žmonių sužvė
rėjimu tapo "bomba", sukė
lusi ant kojų sovietinį reži
mą. D. Šostakovičius ilgam 
užsitraukė Stalino nemalonę. 

Pasak maestro Gintaro 
Rinkevičiaus, kuris dirigavo 
premjerą, šios operos ne
įmanoma palyginti su bet ko
kia kita opera visoje pa§aulio 
muzikos istorijoje. D. Sosta
kovičiaus muzika šiame kū
rinyje be galo išraiškinga -
nuo grubios energijos, neri
mastingų ir slegiančių into
nacijų iki nuogo grotesko. 
Kompozitorius sukūrė visiš
kai naują operos formos 
sprendimą, ir jei Stalinas ne
būtų susidorojęs su Šostako
vičium iškart po šios parti
tūros pastatymo, kompozito
rius būtų parašęs dar ne vie
ną nuostabią operą. Pagrin
dines partijas dainavo Latvi
jos valstybinės operos ir 
Maskvos Didžiojo teatro so
listai: Aleksandr Antonen
ko, Vadim Lynkovskis, Oleg 
Orlovas, Aira Rurane ir kt. 
Premjeroje taip pat dalyvavo 
Kauno valstybinis choras ir 
Lietuvos valstybinio pučia
mųjų instrumentų orkestro 
"Trimitas" varinių pučiamų
jų grupė. 

"Ledi Makbet iš Mcensk" 
parengimas dar kartą paro
dė, kad Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras puikiai 
valdo ir interpretuoja ne tik 
sudėtingą simfonin~, bet ir 
operinę muziką. D. Sostako
vičiaus opera buvo jau vie
nuolikta orkestro istorijoje. 
Spalio pradžioje orkestras 
pateiks dar vieną operinę 
partitūrą - Giacomo Puccini 
Bohemą, o 2007 metų sausį 
maestro G. Rinkevičius žada 
klausytojams padovanoti iki 
šiol dar nestatytos lietuvių 
kompozitoriaus Juliaus Ju
zeliūno operos premjerą. 

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 mettĮ GIC 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth . 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

-E L I o N E s 
Kelionė su daugeliu netikėtumų 

Dar neįkėliau 
Į pusę marelių, 
O ir ištiko 
Šiaurusis vėjelis. 

(Liaudies daina) 

- Norėjau didžiaisiais Hu
ronų ir Mičigano ežerais pa
daryti ilgesnę kelionę ir pa
siekti Čikagą, kur vyko 8-oji 
Dainų šventė, bet, matyt, jūrų 
valdovas Bangputis mano su
manymui nepritarė. Gal dėl 
to, kad susirgus mano drau
gui Vygandui, turėjau su savo 
jachta plaukti vienas, - pasa
kojo Raimundas Namikas. 

Teisybė, Raimundas ir Vy
gandas buvo neišskiriami 
draugai, abu jaunystėje dirbo 
su jūros skautais. Abu su maža 
jachtele, vidaus vandenimis 
nuburiavo apie 1000 kilomet
rų, o vėliau juos ir jūra supo. 

Daug metų nuo tų laikų 
praėjo, nors Vygandas meške
riojo Atlante, o Raimundas 
šlampa didžiajame Hurono 
ežere, vienam gal šarma ant 
galvos atsirado, antram gal 
plikė pasimatė, bet jų drau
gystė nenutrūko. 

Raimundo jachta nėra iš 
tų didžiųjų, todėl vienam ne
sunku susitvarkyti. Dėl pato
gumo užsisakė ant priekinės 
stiebą prilaikančios stygos su
vyniojamą burę, bet išlaukus 
dvi savaites paaiškėjo, kad už
sakyta burė netinka. Ilgiau 
laukti negalėjo ir pakėlęs bu
res paliko savo uostą Mea
ford, Georgian įlankoje. Pra
džioje turėjo pasiekti To
bermory uostą. Su šoniniu vė
ju kol kas sekėsi neblogai, 
nors bangavimas truputį var
gino. Kartą buvo pakabina
mas variklis sustojęs, bet 
pasirodo, kad buvo užmynęs 
ant žarnelės, pro kurią teka 
benzinas į variklį. Bet tai buvo 
mažmožis, nes tik laikinai 
teko susijaudinti. Praplaukus 
Cabot iškyšulį vėjas jau pūtė 
tiesiai iš priekio, tad reikėjo 
nuleisti bures ir pamažu stum
tis su varikliu. Netoli To
bermory atsitiktinė didelė 
banga aukštai iškėlė jachtą ir 
jai krintant žemyn nulūžo gale 
pritvirtinta lenta, ant kurios 
pakabinamas variklis. Padėtis 

buvo nepavydėtina. Vėjas bu
vo stiprokas ir aukštokas ban
gavimas, todėl negalėjo iškelti 
variklio, kuris dėl atsargumo 
buvo pririštas prie jachtos, to
dėl nenuskendo. Negalėjo ir 
buriuoti, nes variklis laikėsi 
atsirėmęs į vairą. 

Beliko tik šauktis pagal
bos. Per radijo telefoną 16 ka
nalu buvo iš jachtos išsiųstas 
ženklas "Mayday Mayday", į 
kurį atsiliepė Tobermory uos
te esanti Krantų apsaugos tar
nyba. Jie liepė nuleisti inkarą 
ir laukti. Raimundas negalėjo 
tiksliai nustatyti savo vietos, 
nes GPS (globalinės vietos nu
statymo sistemos) įranga buvo 
sušlapusi ir neveikė. 

Gal po pusės valandos at
sirado Pakrančių apsaugos 
(CG) greitlaivis. Įvertinę pa
dėtį iškėlė variklį ir jachtą nu
tempė į Tobermory mariną. 
Tenai, kol išdžiovino ir išvalė 
variklį, padarė ir pritvirtino 
naują lentą, reikėjo Tobermo
ry prabūti visą savaitgalį. 

Kadangi vėl buvo prarasta 
daug laiko, tai Raimundas ap
sisprendė neburiuoti į buriuo
tojų mėgstamą šiaurinį kana
lą, kuris ėjo palei Manitoulin 
ir kitas salas, bet pasukti į va
karus ir skersai Huronų ežerą 
pasiekti Alpena vietovę jau 
Mičigano valstijoje. Tui buvo 
sunkiausia kelionės dalis, nes 
reikėjo perplaukti ežerą be 
sustojimo - 80 jūrmylių (apie 
150 km). Neturint automati
nės vairavimo įrangos, reikėjo 
vienam ilgas valandas be poil
sio vairuoti. 

Iš Tobermory išburiavo 
auštant ir su palankiu vėju ge
rokai pasivarė pirmyn. Po 14 
valandų vairavimo pajuto 
nuovargį. Temstant, beveik vi
duryje ežero, didžiųjų laivų 
kelyje apie 80 pėdų gylyje nu
leido inkarą, nepaisant stip
roko bangavimo, užmigo. 

Iš ryto sunkiai sekėsi in
karą iškelti, nes teko sušlapti 
ir gerokai padirbėti, kol 120 
pėdų lynas ir inkaras atsirado 
jachtoje. Vėl burės iškilo ir 
vėl slinko ilgos valandos sė
dint vairinėje. Ir tik vairuoda
mas truputį užkąsdavo. Gerai, 
kad pasitaikė dienos be lie-

taus ir su palankiu vėju. Vie
nodumą ir vienišumą paįvai
rindavo per radiją girdima 
muzika. Kaip dažnai pasitai
ko esant didesniam bangavi
mui ir pučiant vėjui iš šono, 
daug daiktų nuo lentynų atsi
duria ant grindų. Ir pasitaikė, 
kad Raimundas ant kepamos 
alyvos bonkos užlipo ir ši ište
pė būsto grindis, laiptus, ir 
pasidarė visur slidu. 

Antroji diena ežere buvo 
ilga ir po keliolikos valandų 
vairavimo jautėsi poilsio trū
kumas. Vėl temstant nuleido 
bures, įjungė visas šviesas ir 
nulipo į būstą trumpam poil
siui. Neilgai teko miegoti, nes 
ant jachtos denio pasigirdo 
didelis triukšmas. Atrodė, lyg 
kas dribo ant denio ir nugriu
vo. Greitai iš būsto lipdamas 
laiptais paslydo ir griūdamas 
sutrenkė nugarą. Dėl skaus
mo vos galėjo pajudėti. Spėjo 
pastebėti, kad aliuminijaus 
stiebas nulūžo. Tai buvo tikra 
nesėkmė, tačiau, jei ne skau
danti nugara, būtų stiebą ap
tvarkęs ir pririšęs, o su varik
liu galėjo pasiekti Alpeną, ku
ri jau buvo nepertoliausia. 
Ne liko nieko tik vėl šauktis 
-pakrančių apsaugos pagalbos. 
Siaip taip prišliaužęs prie ra
dijo telefono pasiuntė ženklą 
"Mayday", (kuris yra tarptau
tinis). Atsiliepė Alpenos sto
tis ir paprašė nurodyti savo 
vietą. Kadangi anksčiau GPS 
įranga neveikė, tad buvo sun
ku nusakyti, kur jachta. Tačiau 
Raimundo laimė neapleido. 
Pro šoną plaukiantis į Detroi
tą su geležies rūdos kroviniu 
laivas, išgirdęs pagalbos šauks
mą, priplaukė arčiau jachtos 
ir per radijo telefoną išsiaiški
nęs padėtį pasiūlė palikti j ach
tą ir persikelti į laivą. 

Kadangi jachta neskendo, 
Raimundas, kaip jachtos va
das, sekdamas kapitonų tradi
cijas, atsisakė. Laivo kapito
nas pranešė Pakrančių apsau
gos tarnybai, kur jachta yra, ir 
nuplaukė tolyn. Gal po kokios 
valandos atplaukė iš Alpena 
greitlaivis. Jo įgulai aptvarkius 
nulūžusį stiebą, jachta buvo 
nuvilkta į Alpenos mariną. 

Nukelta i 11-tą psl. 

Alpenos marinoje Raimundas tvarko jachtos aprangą 



Kanados lietuviai su prel. E. Putrimu (kairėje) prie Vilniaus arkikatedros bazilikos rugpjūčio 19 
d., baigdami kelionę po Lietuvą N tr. Keith Imhoff 

.Autografuotileidiniai 
2003-2004 m. Rokiškio "Romuvos" gim

nazijos bibliotekoje buvo pradėtas vykdyti 
projektas Autografuoti leidiniai. Jau rašėme, 
kad sukaupėme unikalių leidinių kolekciją. 
Gauti leidiniai ir kitokio pobūdžio autografuo
ti dokumentai, praturtina ugdymo procesą. 
Sukč!upta kolekcija ir toliau populiarinama. 

Siais mokslo metais gimnazijos bibliote
koj e parengta literatūros paroda Teatro už
dangą praskleidus„. Parodoje - Lietuvos akto
rių gyvenimo ir kūrybos akimirkos. Gimnazi
jos ugdytiniai ir pedagogai susipažįsta ne tik 
su Ljetuvos teatro raida, bet ir rodomi Elvy
ros Zebertavičiūtės, Danutės Juronytės, Leo
nardo Zelčiaus, Virginijos Kochanskytės, Fer
dinando Jakšio, Laimono Noreikos ir kitų ak
torių autografuoti dokumentai Rokiškio "Ro
muvos" gimnazijos bibliotekai. 

Literatūros parodoje nepaprastai brangi 
dovana, kurią "Romuvos" gimnazijos biblio
tekai padovanojo Lietuvos valstybinis operos 
ir baleto teatras. Tai fotomenininko Juozo Po
lio leidinys Lietuvos teatrai. Jame spalvingos 
fotografijos ir įžymybių autografai, šiltas ir 

Kelionė ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Iš viso, negirdėtas atvejis, kad jachtai 
esant be burių vien bangavimas nulaužtų stie
bą. Matyt jau anksčiau stiebas pradėjo trūki
nėti. Į mariną jachtą atitempė apie 4 valandą 
ryto, o apie 6 val. prisistatė imigracijos parei
gūnas tikrinti dokumentų. Atsiradus marinos 
darbuotojams, patirta dar viena staigmena. 
Pasirodo, kad prieš jam atplaukiant, Sarnijoje, 
kur buvo pastatyta jachta, Abbott statykla su
degė ir iš ten neįmanoma gauti naujo ~tiebo. 
Kelionę vandeniu laikinai nutraukęs, Cikagą 

nuoširdus Lietuvos valstybinio operos ir bale
to teatro generalinio direktoriaus pavaduoto
jo Kęstučio Minderio laiškas. Vykdant šį pro
jektą, propaguojame profesionalųjį meną gim
nazijos bibliotekoje. 

Atnaujinamas bibliotekos fondas 

Kiekvienais mokslo metais nemažai nura
šome pasenusių mokslinio pobūdžio leidinių. 
Nepaliekame neišspręstos problemos, kaip jį 
atnaujinti. Džiugu, kad jau nebe pirmi metai 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų 
klubas Rokiškio "Romuvos" gimnazijos biblio
tekai dovanoja knygas ir kompiuterines laik
menas. Sistemingai kaupiame serijos 1990 m. 
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signata
rai leidinius. 

Mokslo metų pradžioje gerbiama daini
ninkė, poetė Birutė Kemežaitė Rokiškio "Ro
muvos" gimnazijos bibliotekai padovanojo 
tJiS poezijos knygas: Tarp gyvenimo audrų, 
Zydėjimas ir verpetai, Lyrika. 

Reda Kiselytė, Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekos vedėja 

pasiekė laiku ir į 8-ąją Dainų šventę nepavė
lavo. 

Sugrįžęs į Alpeną su varikliu varėsi pa
krante į šiaurės vakarus. Pasiekęs Presque 
uostelį, kelias dienas laukė geresnio oro, o iš 
ten pasuko į šiaurę. Perplaukęs 40 jūrmylių 
(apie 72 km) pasiekė Mississagi sąsiaurį tarp 
Cockburn ir Manitoulin salų, ir šiauriniu ka
nalu plaukė į rytus. Ilgiau sustojo Kilarney, 
kur vos neužplaukė ant uolų. Jachtą išgelbėjo 
ant uolos, vos apsemtos vandeniu, tupintis 
paukštis kormoranas. Iš Kilamey pasiekė Sau
geen pusiasalį. Vis sustodamas keliose vietose 
pasiekė Meaford uostą, kur jachtą iškėlė iš 
vandens. Turbūt kiekviena kelionė baigiasi 
atidarius savo namų duris. B.St. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.25% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.40% už 4 m. term. indėlius 
3.45% už 5 m. term. indėlius 
3.30% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym . 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

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

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

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON 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 -------=--=-----
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 
• Lietuvos krepšinio rinkti

nės problemos nesibaigia. 
Rinktinės draugų bei trenerių 
dėl problemų paskelbimo spau
doje kritikuotas, A. Macijaus
kas savo nepasitenkinimą at
skleidė ir Graikijos televizijai 
"TV Magic". Jis teigė, kad rink
tinei neatstovaus, kol joje vy
rauja netvarka. Prie jo nepasi
tenkinimo prisidėjo ir dabar 
JAV NBA lygoje žaidžiantis Š. 
J asikevičius bei Lietuvos krep
šinio federacijos (LKF) pirmi
ninkas Vladas Garastas. Kalti
nimai buvo pažerti Lietuvos vy
rų krepšinio rinktinės rėmimo 
fondo vadovui Algimantui Pa
viloniui, rinktinės strategui An
tanui Sireikai bei rinktinės gy
dytojui Robertui Narkui. Ta
čiau Lietuvos krepšinio rinkti
nės kapitonas Mindaugas Žu
kauskas teigia, kad netvarką 
šalies krepšinyje savo kalbomis 
kelia pats LKF prezidentas V. 
Garastas. M. Žukauskas taip 
pat atmeta Š. Jasikevičiaus ir 
A. Macijausko teiginius apie 
netvarką šalies rinktinėje, ta
čiau susilaiko nuo komentarų 
apie komandos gydytoją. 

• Lietuviai yra stipriausi 
kurčiųjų krepšinyje senajame 
žemyne. Lietuviai vaikinai baig
mėj e 84:69 nugalėjo Rusijos 
atstovus, o Lietuvos merginos 
baigmėje 71:63 įveikė ruses. 
Švedijoje vykusiose pirmenybė
se dalyvavo šešios vaikinų ir 
penkios merginų rinktinės. 

• Po daugiau nei dešimties 
metų pertraukos sostinėje vy
kusiose galiūnų varžybose pa
saulio komandinių pirmenybių 
vicečempionė Lietuvos rinkti
nė, kuriai atstovavo pasaulio 
čempionas Žydrūnas Savickas, 
Vidas Blekaitis, Saulius Bruso
kas ir Vilius Petrauskas 24.5:3.5 
sutriuškino keturių stipruolių 
JAV komandą. 

• Pasibaigusiose automo
bilių lenktynėse "Kauno ruduo 
2006" nugalėtojais tapo Vytau
tas Švedas ir Žilvinas Saka
lauskas, su "Mitsubishi Lancer 

Moving back to Lilhuania! 
Door to Door Shipping Service Provider 

20'or 40' containers 

PACKAGING, LOADING, 
INSURANCE, DOCUMENTS 

Osso & Osso Export/lmport Co. 

Ken Osso 
Tel. 905-780-0290 

ossoexport@sympatico.ca 

nC' hlAta..V FOUR SEASONS 
M./'/rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 
ar ti k dėl info rmacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūki u s , žemes 
Wasagos, Staynerio ir 

-..: Collingwoodo apy-
linkėse kre i pk itės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-65 7-4844 
Darbo 705-445-8143 

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

Evo IX" automobiliu įveikę 
visus aštuonis greičio ruožus, 
kurių bendras ilgis 93.5 km, per 
51 min. 30.8 sek., vidutiniu 
108.9 km per valandą greičiu. 
Antri liko Vilius Rožukas ir 
Andrius Šošas, vairavę "Mitsu
bishi Lancer Evo VII", nuga
lėtojams nusileidę 1 min. 21.9 
sek. Trečiąją vietą laimėjo And
rius Gimžauskas ir Kęstutis 
Girštautas su "Mitsubishi Lan
cer Evo VIII", atsilikę 1 min. 
47.2 sek. 

• Čekijoje vykusiose grei
tojo čiuožimo trumpuoju taku 
varžybose 800 m nuotolio čiuo
žimo superbaigmėje aukštą 3-
ąją vietą iškovojo vilnietė Agnė 
Sereikaitė. 

• Dominican Republic vy
kusiame pasaulio jaunimo (iki 
20 metų) džiudo čempionate 
Lietuvos atstovas Alius Bačiu
lis (svorio grupėje iki 100 kg) 
iškovojo sidabro medalį. 

• Panevėžio rajone Vėžlio 
gyvenvietėje, prie Vėžlio gim
nazijos, buvo atidaryta didžiau
sia Panevėžio apskrityje sporto 
salė. Jos dydis yra 36 x 21 metro 
ir kainavo apie 2.2 milijono litų. 

• Anglijos sostinėje vyku
siose prestižinėse tarptautinėse 
sportinių šokių varžybose - at
virose Anglijos pirmenybėse -
klasikinių šokių programoje 
nugalėtojais tapo Lietuvos 
čempionai, Kauno "Sūkurio" 
šokėjai Arūnas Bižokas ir Edi
ta Daniūtė. 

• Pietų Amerikos sporti
nių šokių ansamblių Europos 
čempionato nugalėtojai - Klai
pėdos universiteto sportinių šo
kių komandai "Žuvėdra" - skir
ta 100,000 litų premija. Lėšos 
skirtos iš vyriausybės rezervo. 

• Ukrainos sostinėje pasi
baigusiame Europos radijo 
orientacinio sporto ( foxoringo) 
čempionate senojo žemyno 
aukso medalį iškovojo vilnietis 
Danius Mačiulis. Elitinėje vyrų 
grupėje (V21) 144 MHz bangų 
ruožo varžybose Danius 15 
radijo švyturėlių surado per 50 
minučių 58 sekundes ir aplenkė 
27 varžovus. Moterų elitinėje 
(M21) grupėje 144 MHz bangų 
ruožo varžybose sidabro medalį 
laimėjo kaunietė Aušra Butke
vičienė ir 3.5 MHz bangų ruože 
- bronzą. Čempionate dalyvavo 
116 šios rūšies sportininkų iš 10 
šalių. V.P. 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai, laimėję Europos universitetų krepšinio čempio
natą š.m. liepos 11-16 d.d. Portugalijoje, kur dėl pirmos vietos kovojo iš dvylikos valstybių 
suvažiavę į šeštąsias akademinio jaunimo varžybas, sėkmingas lietuviams, nepralaimėjus nė 
vienų rungtynių Ntr. iš leidinio VDU krepšinis 

Krepšinio treniruotės 
HAMILTONO LIETUVIŲ SPORTO KLU

BAS "KOVAS" rugsėjo 23 d. vėl pradėjo krep
šinio treniruotes šeštadieniais Westdale mo
kykloje Hamiltone. 

Kaip visada, vaikučiai treniruojasi nuo 
3.30 iki 5 v.p.p., o suaugusiųjų krepšininkai 
pradeda 2 v.p.p. Kviečiame visus krepšiniu 

besidominčius lietuvius, jų šeimas ir draugus 
patiems pasidžiaugti savo krepšininkais. 

Treniruotės vyksta kiekvieną šeštadienį 
nuo rugsėjo 23 d. iki 2007 m. gegužės 26 d. 
Westdale mokyklos adresas: Westdale Se
condary School, 700 Main Street West, Hamil
ton, ON LBS 1A5. 

_____ ..... , SKAITYTOJAI PASISAKO 1-i------
TIKIMĖS PARAMOS 

Lazdininkai - sena gyvenvietė, kuri rašytini
uose istorijos šaltiniuose paminėta 1253 metais. 
1990 metais kaimo tikintieji nutarė statyti koply
čią. Koplyčia kaimo žmogui - tai atgajos, dvasi
nio apsišvarinimo, susikaupimo ir Aukščiausiojo 
pagarbinimo bei pasveikinimo vieta. Kaimo gy
ventojai aukojo pinigus koplyčios statybai, staty
bą rėmė ir buvęs Darbėnų kolūkis. Tomis lėšomis 
buvo pastatytas koplyčios pastatas. Pabrangus 
statybinėms medžiagoms ir apmokėjimui už dar
bą, koplyčia liko iki šiol neįrengta. Kaimo žmo
nių galimybė aukoti pinigus sumažėjo. Kaimo 
gyventojai bendrai maldai renkasi prie kryžiaus 
po atviru dangumi. Vyresnio amžiaus žmonės, 
ligoti norėtų, kad koplyčioje vyktų pamaldos, 
nes nuvykti į Darbėnų šventovę sunku. Koply
čios įrengimui bei apdailos darbams trūksta apie 

100 tūkstančių litų. 
2003 m.lapkričio mėnesį įsikūręs Lazdininkų 

bendruomenės centras "Laidininkai" (jungia 
600 bendruomenės narių) aktyviai ieško lėšų 
koplyčios įrengimo darbams atlikti. 

Visų bendruomenės narių vardu labai pra
šome pagal galimybę paremti mūsų koplyčios 
užbaigimo darbus, kad kaimo žmonės turėtų 
vietą, kur visi kartu galėtų susirinkti bendrai pa
dėkos maldai. 

Nuoširdžiai tikimės Jūsų dėmesio ir para
mos. Iš anksto dėkojame. Lazdininkų koplyčios 
statybinės organizacinės grupės sąskaitos Nr. 
LT774010041800042255, NORD/LB Lietuva. 

Vanda Šimkuvienė, 
Lazdininkų bendruomenės centro pirmininkė, 

Lazdininkų kaimas, Darbėnų seniūnija, 
Kretingos rajonas, Lithuania. 

Liepsnelės ir giliukai "Romuva-2006" stovykloje po gamtos pažinimo užsiėmimų 
Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

• Teviešpatauja tmp mūsų džiaugsmas darbe, stiprumas ir ištvermė kentėjimuose ir sumanymų 
pildyme, stamantrumas ir stiprybė valdyme. 

• Kai daug triukšmo, sunku ramiai dirbti, ne tiek padarai. 
• Mūsų uždavinys turi būti: tobulintis ir tobulint~ tobulintis pačiam ir tobulinti kitus žmones ir 

darbus. 
• Kodėl nuo kitų nepasimokius, kas galima? Nuo visų būtų galima paimti šis tas naudinga. 

(Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Veiklus jaunuolis Argentinoje 

J uan Ignacio Fourment Kalvelis - Jonas Kalvelis 
Argentinos Lietuvių jau

nimo sąjungos pirmininkas 
Juan Ignacio Fourment Kal
velis -Jonas Kalvelis buvo at
vykęs į Kanadoje surengtą 12 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, skaitė pranešimą 
apie savo vedamą lietuvišką 
radijo programą "Ecos de Li
tuania" Berisso mieste, Ar
gentinoje. Studijų dienose pa
sikalbėjome apie jo lietuviš
kas šaknis ir veiklą. 

- Kur gimei, kada šeima 
atvyko į Argentiną, kaip išmo
kai lietuvių kalbą ir įsijungei į 
lietuvišką veiklą? 

- Gimiau Berisso mieste, 
Argentinoje, 1982 m. Studija
vau žurnalistiką La Plata (Ar
gentinos sostinės) universite
te. Mano senelis (pavarde 
Kalve lis, motinos tėvas), buvo 
savo tėvų atvežtas iš Lietuvos 
Qie gyveno netoli Panevėžio). 
Senelis augdamas priklausė 
lietuvių draugijai "Nemunas" 
Berisso mieste. Taip ir mano 
mama jai priklausė, susipaži
no su mano tėvu Juan Jose 
Fourment, kuris draugijoje 
turėjo pažįstamų lietuvių. 
Nors mamos tėvas mirė jai 
būnant tik 9 metų, ji vis do
mėjosi lietuviais, susituokė su 
mano tėvu. Jie dar vis aktyvūs 
seniausioje Pietų Amerikos 
lietuvių draugijoje "Nemu
nas". Mano jaunesnis brolis 
Juan Pablo, vyresnė sesutė 
Romina taip pat šoka tauti
nius šokius ir dalyvauja Lietu
vių jaunimo sąjungos stovyk
loje. Nuo 1994 m. šoku tauti
nių šokių grupėse "Nemu
n~s", "Mindaugas", "Pipiras", 
"Zaibas". Esu lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos narys 

nuo 1996 m., vėliau vicepir
mininkas ir nuo 2005 m. - pir
mininkas. Mokiausi lietuvių 
kalbos pas šeimos pažįstamą 
jos namuose. Man 2004 m. te
ko lankyti Vasario 16-sios 
gimnaziją Vokietijoje, kur 
mokiausi 10 mėnesių. Užper
nai vasarą buvau vadovu sto
vykloj e "Atgaja", Lietuvoje. 

- Kada pradėjai programą 
"Ecos de Lituania "? 

- Radijo programa susi
domėjau 2003 m. Ją nuo 1947 
m. vedė Ceferino Iujnevich 
(Juknevičius), ją išlaikė 25 
metus. Po to niekam nepasi
sekė ją atgaivinti iki 2003 m. 
Aš pagalvojau, kad bus ir svar
bi praktika žurnalistikai ir 
naudingas lietuviškas darbas. 
Iš pradžių labai mažai žinojau 
apie tai, o dabar jau turim 20 
tarnautojų, kurie prisideda 
prie programos. Kai manęs 
nėr~, mano tėvai jai vadovau
ja. Sios savaitinės laidos tiks
las išlaikyti ir puoselėti lietu
višką žodį bei kultūrą Argen-

tinoje. Laidoje skelbiamos ži
nios apie Lietuvos istoriją, da
bartį, tradicijas, kultūrinius 
reiškinius bei lietuviškus re
ceptus. Grojame lietuvišką 
muziką, informuojame apie 
Argentinos lie!uvių bendruo
menės veiklą. Siuo metu gali
ma programos klausytis per 
internetą www.ecosdelitua
nia.com.ar - pirmadieniais 
nuo 00 iki 02 v. nakties arba 
sekmadieniais nuo 17 iki 19 
val. vakaro Lietuvos laiku, ka
da laida yra kartojama. Laida 
vedama ispaniškai, kadangi 
daugelis žmonių nesupranta 
lietuvių kalbos. Bet dalis tei
kiama ir lietuviškai, kad klau
sytojai galėtų po truputį mo
kytis gimtosios kalbos. Turime 
korespondentų iš viso pasau
lio, kurie teikia žinias apie 
įvairias lietuvių bendruome
nes, taip pat vieną žurnalistą 
iš Lietuvos nacionalinio radi
jo, kuris informuoja apie nau
jienas iš Lietuvos. Kviečiame 
ir kitus atsiųsti naujienas el. 
paštu ecosdelituania@yahoo. 
com.ar ir info@ecosdelitua
nia.com.ar. 

- Kaip vertinama Jūsų 
programa Argentinoje? 

- Praėjusieji metai buvo 
labai svarbūs ir gavome daug 
apdovanojimų iš viso pasau
lio. Pavyzdžiui, spalio 12 d. 
Mar del Platos mieste buvo 
įteikta "Auksinio švyturio" 
("Faro de Oro") premija už 
geriausią šių metų Argentinos 
radijo programą kitataučių 
bendruomenių kategorijoje. 
Mūsų programa buvo viena iš 
aštuonių, gavusių premiją, iš
rinktų iš šimto užsienietiškų 
programų. "Ecos de Lituania" 
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laimėjo pirmą vietą kaip ge
riausia radijo programa (FM) 
Argentinoje. Be to, Lietuvos 
garbės konsulas Argentinoje 
Juan Martin Daujotas, Lietu
vos ambasados Argentinoje 
patarėjas Arvydas Naujokaitis 
bei Lietuvos konsulatas Ve
nesueloje paskelbė šią prog
ramą kaip "Kultūros pavel
dą". Dabartinis Berisso meras 
Enrique Slezack programą 
įtraukė į "Savivaldybės pavel
do" sąrašus, o kaip "Visuo
menės paveldas" programa 
buvo įvertinta Brazilijos lietu
vių bendruomenės. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos vyriau
sybės programą pažymėjo 
specialiu apsJovanojimu. 
(Red. pastaba: Sių metų rug
pjūčio 4 d. "Ecos de Lituania" 
laimėjo "Dorado" premiją už 
geriausią 2005-2006 m. Ar
gentinos radijo programą et
ninių bendruomenių katego
riįoj e. Apie tai buvo rašyta 
TZ nr. 38) 

- O apie veiklą Jaunimo 
sąjungoje? 

- Turime šešių asmenų 
valdybą: pirmininkas aš, vice
pirmininkė J orgelina Luko
šius, pirmoji sekretorė Ale
jandra Cagliardi Semėnas, 
antroji sekretorė Ingrid Rep
šys, pirmoji iždininkė Denise 
Repšys, antroji iždininkė Dia
na Veronica Pokorny. Regio
nų atstovai yra Analia Luko
šius, Alejandra Pumar Žeb
rauskas, Pablo Sanson, Maria 
Valeria Palaikis, Santiago Že
mai tis, Norberto Menendez. 
Šiais veiklos metais pravedėm 
konkursą sukurti ALJS logo
tipą, kurį laimėjo Esteban 
Dulkes iš Berisso. 

Kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį kun. Augus
tinas Steigvilas aukoja Mišias, 
kuriose lietuviškai gieda cho
ras iš Buenos Aires, dalyvauja 
nemažai jaunimo ir vyresnių. 
Aplankiau Urugvajaus lietu
vių kultūros draugiją ir bend
ravau su Urugvajaus LJS na-

riais. Arbatėlė ir "bingo" buvo 
surengta liepos 16 d. Rosario 
mieste, dalyvavo apie 80 seno
sios ir jaunosios kartos jauni
mo. Vyko Pasaulio jaunių 
krepšinio žaidynės Mar del 
Plata mieste - dalyvavo daug 
ALJS narių. Pernai spalio 29 
ir 30 d.d. Berisso mieste suor
ganizavome didelę stovyklą, 
kurion susirinko apie 100 jau
nuolių iš visos Argentinos, o 
iš Urugvajaus atvyko ULJS 
pirmininkas Nicolas Velo ir 
Fernando J orge Ivanauskas. 
Pernai rugpjūčio mėnesį orga
nizavome Vilniaus universite
to merginų choro "Virgo" 
koncertus. Taip pat pasirūpi
nome, kad mūsų narė Denise 
Repšys galėtų mokytis Vasario 
16-osios gimnazijoje šiais me
tais. ALJS taip pat dalyvauja 
Argentinos lietuvių organiza
cijos spaudos taryboje. Kartu 
su Santiago Butkumi pernai 
dalyvavome Pasaulio lietuvių 
pirmininkų suvažiavime, taip 
pat su Argentinos lietuvių jau
nimo grupe buvome 9-ajame 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavime Urugvajuje 
š.m. sausio mėnesį. Organiza
vome ir šventėme Vasario 16-
tosios iškilmes. Tie, kurie esa
me lankę Vasario 16-tosios 
gimnaziją, vedame lietuvių 
kalbos pamokėles šeštadie
niais lietuviškai nemokan
tiems. 

- Sunku suprasti, kaip gali 
studijuoti, dirbti spaudos biure, 
rūpintis radijo programa, dės
tyti lietuvių kalbos kursus ir 
dar rasti laiko vadovauti LJS. 
Kaip spėji viską padaryti? 

- Man veiklos įvairios da
lys netrukdo viena kitai, o 
kaip tik papildo. Džiaugiuosi, 
galėdamas prisidėti prie lietu
vybės išlaikymo. 

- Sveikiname ir linkime 
geriausios kloties bei ištvermės 
organizuojant sekantį Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos 
kongresą Pietų Amerikoje! 

Kalbėjosi -
Ramūnė Sakalaitė-J onaitienė 

cn Pasirinkimas 
O Žema, menka, kilnu, didinga ... Patys sau išsi-
a: renkame ir prisitaikome šią ar kitą frazę. Taip ir 

1:::::> gyvename kaip kam patinka ... 

toka ... Degina skrandį, o galėjome pasielgti kitaip. 
Yra dalykų, kurie nesugrįžta, bet vis tiek visuomet 
malonesnės džiaugsmo ašaros. 

viešpatauja didelė, didelė meilė ... 

Nelauktos viešnios 
Bučinys. Jis šiltas, nuoširdus. Bučinys. Jis šal

tas ir pražūtingas. Klystame, keliamės ir vėl 
rizikuojame. Susitvėrę už rankų, pasiramsčiuo
damos ąžuoline lazdele į mūsų būstų duris bel
džiasi patirtis ir senatvė. Reda Kiselytė, 

Ašarų rūšys 1-
<C Kai išsiskiriame be skausmo ašarų, visuomet 
Z gera susitikti, kai akyse tvenkiasi džiaugsmo aša
- ros, kai matome neprinokusį obuolį, galvojame, 
::!: kad jis gali būti rūgštus. Nuryjame kąsnį ... Rūgš-

Tavo krantas 
Krantas ... Upės krantas, gyvenimo krantas ... 

Kiek daug panašumų ir kiek daug skirtumų ... Pa
našumai ir skirtumai reikšmingi. .. Jie turi savo gy
venimą, savo aplinką ... Koks nepakartojamas gy
venimas, kai ramiai sėdi ant upės kranto ir Tavyje 

Rokiškio "Romuvos" gimnazijos 
bibliotekos vedėja 

Toronto Maironio mokyklos mokiniai lankėsi Anapilyje š.m. rugsėjo 23 d. 

Kairėje -Jūra Sondaitė ir Vida Kairienė dirba su vaikais (4 skyr.); dešinėje - Kanados lietuvių kataliką kultūros draugijos "Žiburiai" valdybos pirm. Joana Kuraitė
Lasienė aiškina Maironio mokyklos 8 sk. mokiniams apie Tėviškės žiburių leidybą Ntrs. V. Zubrickienės 
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DĖL STAIGIOS MYLIMO BROLIO 

a.a. DONATO 
mirties, 

GENUTĘ KOBELSKIENĘ nuoširdžiai 

užjaučia draugai -

L Beres, D.K. Benanskiai, V. Baltrušaitienė, 
S. Katkauskaitė, R. A. Petroniai, 

V. G. Tumosai, P.M Šenbergai 

AtA 

ELIZIEJUI ŠLEKIUI 
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą GRAŽINAI ir LIU
DUI MATUKAMS, ŽIVILEI STANTON, jau
niausiam sūnui dr. ARŪNUI ŠLEKIUI bei jų 
šeimoms. Kartu liūdime -

Sofija, Zigmantas, Albertas ir šeima, 
Kazys Skučai, Montrealis 

AtA 

ELIZIEJUI ŠLEKIUI 
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame MATUKŲ ir 

ŠLEKIŲ šeimoms -

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba, 
vedėja ir darbuotojai 

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 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. p elno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai L ietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundas St. West, Toronto, O N. M8X l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. spalio 25 ir lapkričio B 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 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio namai Kaune. Čia įsikūręs Nekalto Prasidėjimo seselių vienuoly
nas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija. Renkamos aukos šventovės statybai 

Ntr. V. Pačkausko 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

(nuo 1919 metų) 
.._ Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.._ Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.._ Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.._Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

• Nežinia, kas mus gali gyve
nime sutikti, koki vargai ir 
persekiojimai dėl Kristaus. 
Turime prie visko būti pasi
rengę. 

(Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



MIELI MOKYTOJAI, 
SVEIKINU Jus su Tarptautine mokytojo diena, nuoširdžiai 

dėkoju Jums už pasišventimą lietuviškajai veiklai, sunkų ir atsa
kingą darbą ugdant jaunąją kartą už Tėvynės ribų. 

Jūsų rankose - mūsų tautos ateitis, kurią nuo mažumės iki 
brandos vedate tautinių, pilietinių ir moralinių vertybių taku. 
Tikiu, kad jie taps dorais Lietuvos piliečiais, sąžiningais žmo
nėmis. Mokiniai iš Jūsų perima daugiau nei žinias - esate 
pavyzdys, kuriuo jauni žmonės vadovaujasi ir kurdami savo 
gyvenimą, ir puoselėdami tautinę savastį, ir dalyvaudami bend
ruomenės veikloje. 

Šiuo metu gyvename globalizacijos ir sudėtingo mūsų vals
tybės brendimo laikais. Pasinaudodami demokratijos ir asmeni
nės laisvės, karjeros galimybėmis, tūkstančiai šeimų su mokyk
linio amžiaus vaikais išvyko svetur. Labai svarbu, kad gyvenda
mi daugiatautėje aplinkoje, jie ir ypač jų vaikai, neprarastų 
tautinės tapatybės, noro grįžti savo ar savo tėvų gimtinėn. Čia 
būtinos vieningos mokytojų bei tėvų pastangos. Linkiu visiems 
ištvermės, kūrybinės ugnies ir asmeninės laimės. Pagarbiai -

ANTANASPETRAUSKAS 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 

respublikos vyriausybės generalinis direktorius 
Vilnius, 2006 m. spalio 3 d. 

~ HomeLife {6 \ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\ sr=/ 10720 Yonge Street, Suite 226 
'il.~ Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

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

'lndependently Owned and Operated, REALTO~ 

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

paminklų stiliuje . 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

~ 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 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAJ 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJ OS IR 

GRYBELfNIA I SUSIRG IMAJ 

~ įAUGĘ NAGA I 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČI APĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKfMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

lNDĖKLAIS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINlUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS [RANKJA I 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSON ST.E.,ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI. Sekite savo prenumeratos baigi
mosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite admi
nistracijos laiką ir pašto išlaidas. 
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Į Bordeno karinę bazę 

trumpam kursui atvyko Lietu
vos karininkai: Gynybos štabo 
generalinio skyriaus mjr. Aud
rius Buivydas ir Krašto apsau
gos ministerijos Antrojo opera
tyvinių tyrimų departamento 
kpt. Vytautas Rakauskas. Kari
ninkai prisijungė prie pilname 
kurse besimokančių plk.ltn. 
Liongino Sabaliausko, mjr. 
Viktoro Krivoboko, vyr.ltn. To
mo Jurgulio ir vyr.ltn. Pauliaus 
Diliūno. Karininkai dalyvaus 
Kariuomenės šventės minėji-

i AUKOS i 
A.a. Felicijos Skrinskienės 

atminimui, užjausdami dukrą 
Dalią Viskontienę ir §eimą, La
na (Vytė) ir Morkus Svarcai Tė
viškės žiburiams auJ5:ojo $50. 

A.a. Eliziejaus Sleltjo at
minimui dr. Birutė ir dr. Ceslo
vas Joniai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. v 

A.a. Elvyros Selmienės 3 
metų mirties prisiminimui jos 
vyras Antanas Selmys Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

Qlj ffirjūna:;, 
c;;;fY;an:;,/a~'į·on 

6J9e%vioe:;, 
VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis. 

Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėja 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 

muose Delhi šeštadienį, lap
kričio 18 ir Toronte sekmadie
nį, lapkričio 19. Jų kursai baig
sis gruodžio 8, ir karininkai iš
vyks į Lietuvą gruodžio 10. 

Vytautas Pečiulis 
Dail. Snaigės Šileikienės 

"Brush Close" meno darbų pa
roda, atidaryta praeitą šeštadie
nį, spalio 14, veikianti iki spalio 
22 d., susilaukė gausių lankyto
jų. Paroda veikia "Lennox Con
temporary" galerijoje, 12 Os
sington Ave. Lankymo valan
dos 12 v.d. iki 5 v.p.p. 

Koncertų serijos "Village 
Rhapsody" naujo sezono kon
certas Valsai, tango ir dar dau
giau įvyko praeitą šeštadienį 
spalio 14, 8 v.v. Runnymede 
United Church patalpose. Kon
certavo - l. Damašiūtė-Beres, 
T. Sadykov ir V. Vitols. 

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija kvie
čia narius ir filatelijos mėgėjus 
dalyvauti susirinkime, kuris 
įvyks spalio 29 d., 11.45 v.r. Pri
sikėlimo parapijos bibliotekoje. 

A. Laurinaitis 

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus dalyvauti ~ 

kurie įvyks š.m. spalio 28, šeštadienį, 6 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose (didžiojoje salėje) 

""' ,.. 

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS IR ŠOKIAMS GROS 

· "Zv ENTAI" .v L" t :a grupe 1s 1e uvos 

•Programa 6.30 v.v. •vakarienė 7 v.v.• 
Dėl bilietų skambinti 

Daliai tel. 905-276-9736 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd„ 
Toronto, ON M9P 3B6 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ· TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

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

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

r----

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

--~ 
UŽSIPRENUMERUOKITE 

•• TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS~~ 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miestas ProvincijaNalst. 

Te lefono numeris E-pašto adresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
LSC l T3, Canada 

P ašto kodas 

~--------------------~ 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Spalio 7, šeštadienį, Lie
tuvos kankinių šventovėje susi
tuokė Jonas Vytautas Margis 
su Sonia Užbaliene. 

• Spalio 8, sekmadienį, pa
krikštyta Remo ir Rimos (Ze
maitytės) Deluliis dukrelė Vik
torija. 

• Spalio 13, penktadienį, 
palaidotas a.a. Jonas Rugys, 91 
m. amžiaus. 

• Ateinančio savaitgalio 
sekmadieninėse Mišiose mūsų 
parapijose bus renkama Toron
to arkivyskupijos ir Londono 
vyskupijos įsakyta antroji rink
liava Pasaulio misijoms. 

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

• 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 sekma
dienį važiuos įprasta sekmadie
nio tvarka. 

• Kapinių lankymo dienos 
proga, lapkričio 5, sekmadienį, 
KLK moterų dr-jos skyrius ren
gia 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. 

• Anapilio knygyne yra 
gauta Lithuanian Heritage žur
nalo rugsėjo-spalio laida. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 22: 9.30 v.r. už a.a. Magda
leną ir Stasį Kniukštas; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje spalio 22, 
sekmadienį, 2 v.p.p. aukotojų 
padėka Dievui; Delbi Šv. Kazi
miero šventovėje spalio 21, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Liną 
Markelį ir Teodorą Schneider. 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Londono Mary Immacu

late šventovėje spalio 22, atei
nantį sekmadienį, 3 v.p.p. Mi
šios bus už a.a. Viktoriją Staš
kūnienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo - Kareckų šeima 
(a.a. Petro Karecko atmini
mui). 

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 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šis sekmadienis yra Pa

saulio misijų sekmadienis. Vi
sose katalikų šventovėse yra 
daromos rinkliavos misijoms 
paremti. Vokeliai šiai rinkliavai 
buvo prisegti prie praeito sek
madienio biuletenio. 

•Sekmadienį per 10.45 v.r. 
Mišias giedojo parapijos "Ret
kartinis" mišrus choras. Norin
tys įsijungti į šį chorą yra prašo
mi susisiekti su choro vadove 
D. Viskontiene, 416 231-9351. 
Parapijos jaunimo choras gie
dos spalio 29 d. 

• Pirmai Komunijai pasi
ruošimo pamokos anglų kalba 
vyksta posėdžių kambaryje po 
9 v.r. Mišių, o lietuvių kalba po 
10.45 v.r. Mišių. Kas dar neuž
siregistravo, prašom atvesti vai
kus tiesiai į pamokas ar susi
siekti su pamokų vedėja sesele 
Paule, 416 533-8006. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pamokos pra
sidės lapkričio 12 d. tėvų ir vai
kų susirinkimu 10 v.r. parapijos 
kavinėj. Iki to laiko prašom už
registruoti vaikus, sulaukusius 
12 metų, parapijos raštinėje. 
Sutvirtinimo iškilmės vyks per 
Sekmines, gegužės 27 d. 

• Kapinių lankymo dieną, 
lapkričio 5, įvyks čia brendusių 
solistų Indrės Viskontaitės ir 
Arūno Radtke rečitalis parapi
jos salėj - 5 v.p.p., ne 4 v.p.p. 
kaip anksčiau buvo skelbta. 

• Spalio 12 d. palaidotas 
a.a. Eliziejus Šlekys, 92 m. Pali
ko sūnų Arūną ir dukras Graži
ną ir Živilę su šeimomis. Lietu
voje mirė a.a.Steponas Kutkus, 
Kęstučio Kutkaus tėvelis, ir au
toavarijoj žuvo a.a. Donatas 
Žemaitis, G. Kobelskienės bro
lis. Montrealyj mirė a.a. dr. Vy
tas Pavilanis, Rasos Vaidilaitės
Pavilanienės uošvis. Lenkijoj 
mirė a.a. Petras Vaškevičius, 
Marytės Neverauskienės pus
brolis. 

• Pakrikštyti: Tadas Sau
lius, Dainos (Gurklytės) ir Sau
liaus Valadkų sūnus, ir Rūta, 
Editos (Šalčiūnaitės) ir Juliaus 
Čemiauskų dukrelė. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas, kurį rengia 
parapijos tarybos labdaros sek
cija, vyks spalio 27-28 d.d. Ren
gėjai prašo daiktus atvežti tie
siai į salę spalio 24-25 d.d.; pra
šo iškepti pyragų, kurie kavinė
je turi didelį pasisekimą; baldų 
reikalais skambinti B. Biretie
nei, 416 261-4312, kitais išpar
davimo reikalais skambinti dr. 
J. ČUplinskienei, 416 533-7425, 
B. Čepaitienei, 416 621-2343 ar 
D. Nausėdienei, 416 231-1423. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 22: 8 v.r. už a.a. Barborą 
Gladkovienę - l metinės; 9 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijie
čius; 10.45 v.r. už a.a. Leopoldą 
Balsį, už a.a. Elvyrą (3 met.) ir 
Seliokų šeimos mirusius, už a.a 
Algirdą Šukį; 12.15 v.d. už a.a. 
Haliną Gumauskienę. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416-
588-2808 ( ex.26) dienos metu. 
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel.416-503-1687. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį pamaldos 

vyks 9.30 v.r. 
• Reformacijos šventė -

spalio 29 d., l v.p.p. Po pamaldų 
- Moterų draugijos ruošiama Pa
dėkos puota Lietuvių Namuose 
3 v.p.p. Bilietus platina Ana 
Langienė, 416 233-0511. 

• Mirusiųjų minėjimo pa
maldos įvyks lapkričio 26 d., 
9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Spalio 15 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 150 
svečių. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino Moterų 
būrelio pirm. B. Bedarfienė. 
Svečių knygoje pasirašė muzi
kinės grupės iš Kauno "Pusbro
liai Aliukai ir sesutė" nariai -
Silvija, Kęstutis ir Evaldas. 

• Lietuvių Namų metinis 
balius praėjo pakilioje nuotai
koj e su dideliu pasisekimu. 
Koncerto programą atliko mu
zikinis trio iš Lietuvos "Pusbro
liai Aliukai ir sesutė". Daugiau 
kaip 300 vakaro svečių, skam
bant nuotaikingai "Aliukų" 
muzikai, linksminosi iki vėlyvo 
vakaro. 

• Sekmadieni, spalio 15 
"Aliukai" koncertavo Hamilto
no Jaunimo centre. Apie 200 
dalyvių entuziastingais ploji
mais sutiko visas jų atliekamas 
dainas, dažnai įsijungdami į 
bendrą dainavimą. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - spalio 17 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - spalio 26 d., 7 v.v 
Slaugos namuose 

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

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki aplin
ka, geras aptarnavimas. 

Slaugos Namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

a.a. A. Valienės atminimui $100 
- J. Pacevičienė; a.a. E. Šlekio 
atminimui $100 - J.L. Yčai; a.a 
L Kaliukevičienės atminimui $30 
- L. Balsienė. Taip pat ji dar $100 
paaukojo Slaugos namams. 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą. Aukos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, Toron
to ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: "Labdara", 1573 Bloor 
St.W, Toronto ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Primenam tėveliams - 9 

v.r. mokytojai sutinka savo mo
kinius prie vakarinių durų ir 
juos nusiveda į auditoriją. 
Ten sukalbėję maldą, pagiedo
ję Tautos himną, eina į savo 
klases. 
v • Spalio 14 d. kun. Jonas 
Sileika, OFM, ir ses. Paulė dės
tė įžangines tikybos pargokas 
vyresniuose skyriuose. Zivilė 

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 

Dienos šviesos taupymo 
laikas baigiasi spalio 29, sek
madienį. Patartina laikrodžių 
rodykles atsukti vieną valandą 
atgal šeštadienio vakare. 

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

A.a. dr. Vytautas Pavilanis, 86 m. amžiaus, mirė spalio 8 d. 
Dr. V. Pavilanis buvo vienas iš Kanados pirmųjų mikrobiologų
virologų, mikrobiologijos profesorius "U niversity of Montreal", 
"Armand Frappier" instituto mokslinis direktorius ir "Univer
sity of Quebec" vicerektorius. Liūdi dukterys Ingrida (vyras 
Tim), Marina (vyras Gerry), Kristina (vyras Andrius) ir sūnus 
dr. Alenas (žmona Rasa), 4 vaikaičiai, 5 vaikaitės bei sesuo 
Jadvyga McCloskey. Po Rožinio Aušros Vartų šventovėje ket
virta~ienį, spalio 12, 6.30 v.v. gedulinės Mišios buvo atnašauja
mos Sv. Kazimiero parapijos kleb. kun. A. Volskio spalio 13 d., 
11 v.r. Aušros Vartų šventovėje. Palaidotas Notre Dame des 
Neiges kapinėse greta seniau mirusios žmonos Irenos. Per lai
dotuves dr. V. Pavilanio atminimui Vaiko tėviškės namams su
aukota $340. D.S. 

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

29, po šv. Mišių. Bilietų kaina $25. Parapijos komitetas prašo 
parapijiečius padovanoti laimikių loterijai ir visus kviečia. 

Sekmadienį, spalio 15, a.a. Povilo Pingitore 10 metų mir
ties atminimui, taip pat po Mišių už a.a. Vincą ir Juliją Lietuv
ninkus ir Angelo ir Angela Pingitore šeima paruošė pietus ir 
paaukojo Šv. Kazimiero parapijos 100-mečio minėtuvių komite
tui surinktą auką. Ta proga solistas Guy Zenaitis solo pagiedojo 
per šy. Mišias. 

Sv. Elzbietos dr-jos atlaidai, šv. Mišios ir pietūs įvyks sek
madienį, lapkričio 12, Šv. Onos dr-jos susirinkimas nukeltas į 
sekmadienį, lapkričio 19. V.L. 

Baltiečių paroda 
Montrealio baltiečių meno draugijos tautodailės ir rankdar

bių paroda įvyks Aušros Vartų parapijos salėje, šeštadienį, spalio 
28 nuo 11 v.r. iki 6 v.v., ir sekmadienį, spalio 29 nuo 9.30 v.r iki 3 
v.p.p. Sekmadienį po oficialaus atidarymo 12.30 v.d., bus trumpa 
programa, vaišės ir loterija. Parodoje bus rodomi įvairi ir įdomi 
estų, latvių ir lietuvių tautodailė bei rankdarbiai. Inf. 

Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis spalio 
12 d. atšventė 50 metų amžiaus sukaktį. Sekmadienį, SRalio 15 
parapijiečiai, prisiminę šią sukaktį, įteik~ jam tortą. Salia jį 
įteikusios k-to narės: A. Skrupskaitė ir N. Sukienė. Dešinėje p. 
Išganaitienė N tr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Dail. Snaigė Šileikienė, kurios darbų paroda "Brush Close" iki 
spalio 22 d. veikia Toronte, "Lennox Contemporary" meno gale
rijoje (12 Ossington Ave.). Parodoje-kelios dešimtys naujų miš
riu būdu (mixed media) nutapytų paveikslų Ntr. V. Tumosienės 


