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Kiauras stogas ar vitražai? 
Tik. d.airy kis - pasirinkimas nemažas į ką žiūrėti, apie 

ką kalbeti. Ant grindų nuvarvėjęs vandens lašas gali reikšti 
prakiurusį stogą. Yra dėl ko šūktelti: vaje, kaip baisu! To 
paties pastato vitražai - tikras meno šedevras. Puiku. 

TARKIM, koks istorinis Lietuvos pastatas tikrai yra 
vertas rašytojo plunksnos. Ir rašo. Vieni apie kiaurą 
stogą, kiti apie vitražus. Prakiuręs stogas sensacijų 

laukiantiems tikrai įdomesnis. Rašantysis čia gali priskal
?yti dau~ žodžių: apsileidęs savininkas, šykštuolis, kaip 
J~m negeda, nemokša, viduramžių palikuonis, baudžiau
mnko dvasia ... Tai temos plačiausiai visuomenei, gatvės 
kultūrininkams ir politikams. Vitražai paklos kitokį žody
ną: koks nuostabus paveldas, retenybė, brangenybė, Dievo 
dovana, potraukis turistams ... Ką apie tai? Menkas įdomu
mas, uždaras reikalas žinovams ... Gal kas imtų ir užsimotų 
r~šyti ir apie stogą, ir apie vitražus. Bet tai, greičiausiai, iš
eitų nublukęs rašinys, nuobodus, mokslinis, labai menka 
prekė. Kas kita - nudardėjimas į pakraščius. Ten daugelis 
sustojusių laukia visko. Rašantieji tai puikiai mato. Užtat į 
paviršių iškyla ryškus pataikavimas, ko kartais neišvengia 
nė talentingi kūrėjai. Zinoma, pasirinkimas apie ką rašyti 
- ~aša~čiojo valia, ir dėl to priekaištauti nebūtų teisinga. 
~a~roJO stogo aprašymas gali būti lygiai aukšto lygio kaip 
Ir kitas bet koks. O ką žmonės mėgsta ir perka, tą reikia ir 
duoti. Tai logiška ir suprantama.Gal ir keista, bet tamsioji 
~logoji pu~ė daugeli~i įdo~esnė. T?d~l ir žinia~klaida, ga~ 
hma sakyti, savo egzistenciją atremia Į tą blogąią pusę. Zi
noma, ne visa, bet didžioji, turtingoji - turbūt taip. Jau pil
na balsų, kad ji nuslinkusi į tobuliausią kraštutinumą, už 
kurios briaunos gal jau tik beprotybė? Kas gali spręsti, 
kaip jau toli nueita pagal seną lietuvišką posakį "kad ir ne
žmoniškai bile kitoniškai". Murkdosi nuoguose pataikavi
~uose ir talentai, ir šiaip mėgėjai duoneliautojai. Sensaci
jas perkantys per daug nesirūpina kas rašo - visi perkami 
už tą pačią leidėjų nustatytą kainą. 

D AŽNAI apie tą tamsiąją pusę kalbama kaip apie 
tikrąją tiesą, kurią kartais ir valdžia pagal reikalą 
dangsto, o jos skelbėjai privalo be jokių kompro

misų taikytis. Susidaro klaidingas įspūdis, kad toj švieses
nėj pusėj - nė trupinėlio tiesos. O jos yra ir dar kiek. Rei
~a ti~ pratinti skaitytojus, klausytojus ar žiūrovus pamatyti 
kitokį pasaulį, mūsų rūpimu atveju - kad ir Lietuvą kitokią. 
O kai kurie dar vis dūsauja šalia Rimšos "Vargo mokyk
los", vis dar ataidi graudžios sutartinės, vis tie šiaudiniai 
stogai ramybės neduoda siužetų ir kūrybinių išraiškų ieš
kantiems. Senovė turi būti gerbiama kaip relikvija. Ji bran
gi kaip įkvėpėja, ir tai tiems, kuriems ji sava. Tai mes, tai 
mūsų likimas. Tėvynę mylime, nors ji vargšė buvo, mylime 
koki~ji bebūtų. Tačiau jei visa tai ir daugiau nieko pateikia
me kitoms tautoms, ypač Vakarų pasauliui, - toks atskleidi
mas vargu ar pasitarnauja mūsų tautai. Kas mums kone 
šventa, dažnas kitatautis gali tik primityvizmu pavadinti. 
Lietuviai rašytojai, išeivijoje rašantys anglų kalba ir savo 
kūrinius skleidžiantys ne Lietuvoje, turėtų pagalvoti apie 
reikalą rodyti ir §viesesnę lietuviškąją pusę, ne lūšnelėmis 
nusėtą Lietuvą. Cia minimas pastato vitražas galėtų įkvėpti 
gal net daugiau negu prakiuręs stogas. Ir nebūtų nusikalsta 
tiesai, kurią kūrėjas turi išsakyti. Būtų tik pasirinkimas· 
šviesių spalvų ir normalių veikėjų atskleidimas kūrini~ 
tikrai nesumenkintų. Galima prileisti, kad knygų leidėjai ir 
skaitytojai ne lietuviai visuomet labiau domėsis tuo kas . ' 
t~nai n~gera ir lauks išvadų, kad štai čia daug geriau, ir 
delta šmose kraštuose visi nori gyventi. Vis dėlto lietu
viams rašytojams savo talentą derėtų panaudoti Lietuvos 
naudai, o ne iš negat~ių rašinių apie ją tikėtis platesnio 
garso ir pripažinimo. C.S. 
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Lietuvos mokinės mokslo metų pradžioje eina į mokyklą su gėlėmis savo mokytojams 
Ntr. M. Ambrazo iš Lithuanian Heritage 2006 m. nr. 5 

Ar lietuviai - ''sužeista tauta''? 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Regint, kaip barškantys 
skeletai numeta geležinius tei
singumo riterių šarvus, kurie, 
manyta, gaubė narsius ir iš
mintingus valstybės vyrus, 
džiaugtis nėra kuo. Priešingai, 
esama pagrindo baimintis, 
kad drauge su mįslingomis pa
reigūnų žūtimis į paviršių iš
plaukę politiniai skandalai ga
li turėti ilgalaikių, itin negaty
vių pasekmių visuomenei ir 
valstybei. 

Mano klasėje, kurios suo
lą zulinau daugiau nei prieš 
30 metų, ant sienos kabojo lo
tyniškas posakis: Historia est 
magistra vitae (Istorija yra gy
venimo mokytoja). Tada gerai 
nesupratau jo turinio ir netei
kiau jam reikšmės. 

Dabar jį prisimenu vis 
dažniau. Nerandu atsakymo: 
ar istorija lietuviams irgi - gy
venimo mokytoja? Ar lietu
viai iš jos ko nors išmoko? Ir 
ar jie vis dar tebeturi troškimo 
išlikti ir gyventi laisvi, Vydūno 
žodžiais tariant, būti "sau 
žmonės"? 

Rūpestis - politinės 
moralės lūžis 

Būtų nedidelis nuostolis, 
jei praradimai būtų tik tokie, 
apie kuriuos prakalbo aukš
čiausieji valstybės pareigūnai 
ar virkavo kai kurie spaudos 
apžvalgininkai: dėl pateiktų 
klausimų iš tarnybos, girdi, 
turėjo pasišalinti (kitais atve
jais - nė nepasitraukė) tas ar 
kitas valdininkas ... 

Ne pasitraukusieji iš pa
reigų valstybės "architektai", 
vadinamieji "geopolitikos stra
tegai", apie kurių strategijų 
vertę visuomenė nieko neži
nojo ir nežino, bet pagal kurių 
neviešus "brėžinius" iki šiol 
patyliukais buvo lipdomos da-

bartinės visuomenės sociali
nės konstrukcijos, yra didžiau
sias dabarties rūpestis. Net ir 
tuo atveju, jei pripažintume, 
kad pusės milijono piliečių 
"balsavimas kojomis iš Lietu
vos" yra gan įtikinamas pana
šios "architektūros" vertinimas. 

Tikrasis rūpestis vis dėlto 
yra pastarųjų skandalų ap
nuogintas vyraujančios politi
nės moralės skurdas, savanau
diška veiksena, "grupės drau
gų" interesų, bet ne plačio
sios visuomenės reikmių gyni
mas ir atsj:ovavimas valstybi
niu lygiu. Si socialinė neganda 
yra esminis dabartinės Lietu
vos požymis, išskiriantis ją iš 
senosios Europos tradicijų 
konteksto ir griaunantis vi
suomenės pasitikėjimą savo 
valstybe bei jos ateitimi. 

Kraštas, kuriame labai 
pavojinga gyventi 

"Būkite tobuli kaip mano 
automobilis", - šypsodamasis 
ir demonstruodamas studen
tams savo naujutėlaitį 1933 
m. laidos amerikietišką 
"Buick'ą" mėgdavo juokauti 
populiarus tarpukario VD U 
Gamtos ir matematikos fakul
teto Geografijos katedros ve
dėjas, profesorius Kazys Pakš
tas (1893-1960), skirtingai 
nuo kai kurių dabarties politi
kos strategų, savo geopoliti
nes studijas skelbęs viešai, po
puliarinęs jas, aiškinęs visuo
menei, stengęsis uždegti jomis 
jaunimą. 

Daugiausia vilčių siejęs 
su nepriklausomos Lietuvos 
išugdytu jaunimu ir nepaliau
jamai raginęs visuomenę "pa
sukti istorijos laikrodį šimtu 
metų pirmyn", iškilusis visuo
menininkas, geografas ir ke
liautojas ano meto visuome
nės populiarumą pelnė toli 

gražu ne savo automobiliu. 
"Jei }eškodami išskirtinių 

bruožų Sveicariją vadintume 
įspūdingų kalnų šalimi, o Suo
mijos tapatybę pabrėžtų tūks
tančiai jos ežerų ir neaprėpia
mi miškai, tai Lietuvą tektų 
apibūdinti kaip kraštą, kuria
me labai pavojinga gyventi" 
(cituota iš atminties), - jau 
1929 m. savo knygoje Baltijos 
respublikų politinė geografija 
rašė Kazys Pakštas, anksčiau 
už kitus suvokęs grėsmingą 
Lietuvos geopolitinį kontekstą. 

Kad nebūtų užklupta 
nepasiruošusi 

Šveicarijoje ir Jungtinėse 
Valstijose įgijęs akademinį iš
silavinimą, K. Pakštas studijų 
tikslais 1925 m. automobiliu 
keliavo po JAV vakarinę dalį 
(kelionė truko 3 mėn.), 1927 
m. - po Braziliją, 1930-1931 
m. - aplink Afriką ir skersai 
jos pietinę dalį, taip pat - po 
Palestiną. 1933 m. aplankė 
Sovietų Sąjungą, o įvairiais 
metais - beveik visas Europos 
valstybes. Savo keliones apra
šė daugelyje knygų, surinktus 
duomenis apibendrino moks
lo darbuose, publicistiniuose 
straipsniuose. 

Jau 1933 m. su atitinkamu 
memorandumu jis kreipėsi į 
prezidentą A. Smetoną, pažy
mėdamas, kad Lietuvos ne
priklausomybė gali būti tik 
"sezoninis" reiškinys, ir siūlė 
imtis konkrečių planingų žy
gių, kad lietuvių tauta nebūtų 
užklupta nelaimės nepasiruo
šusi. 

K. Pakšto šūkis "pasukti 
Lietuvos istorijos laikrodį 
šimtu metų pirmyn" nebuvo 
tik išraiškinga retorinė figūra. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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Ką reiškia junginys 
''čia ir dabar''? 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Junginio "čia ir dabar" 
neužtiksime senesnėje bend
rinėje kalboje, grožinėje ar 
kitokioje literatūroje. Tačiau 
dabar junginį jau vartoja 
dažnas kalbėtojas, vartoja 
kur visiškai jo nereikia, kur 
netinka, kur jis neturi jokios 
prasmės. Junginys jau virsta 
kažkokia magiška formule. 
Jį vartoja žinantys ką nori 
pasakyti liberalieji filosofai, 
nesusivokiantys filosofų 
mėgdžiotojai, politikai, var
toj a pats prezidentas. Jei 
kalbėtojai netikusį darinį 
vartoja kaip kalbos stiliaus 
įmantrybę, jis dėl išplitimo 
jau neoriginalus, banalus. 

Junginio "čia ir dabar" 
sureikšminimas, juolab sie
kis gyventi pagal jį, pirmu
čiausia, yra bedieviškas, nes 
pripažindamas tik momentą 
ir ribotą vietą, neigia Pradžią 
ir Amžinybę. Deja ne vien 
bedieviai ir vienadieniai dru
geliai gyvena ir naudojasi 
momentu, maža laiko atkar
pėte. Juo, darkydami žemės 
ir visuomenės veidą, pasau
lyje naudojasi daugelis ga
liūnus vaizduojančių šios že
mės dulkių. 

Laiko ir vietos, kurie 
matuojami skirtingais ma
tais, samplaika - ne tik nelo
giška, bet nuolat vartojama 
tarsi tvirtina, kad viskas, kas 
buvo ir bus, kas vyko ir vyks
ta kitur, - nereikšminga, o 
svarbu ir reikšminga, kas 
vyksta čia, kas vyksta dabar. 
Panašu, kad peršamas ego
centrizmas, požiūris į gyve
nimą, kai pirmenybė teikia
ma savo paties, o ne kitų 
idealams ar interesams. Gy
venant ir veikiant vardan 
"čia ir dabar" altruizmui vie
tos nelieka. Iš tikrųjų tokį 
vaizdą Lietuvoje ir matome: 
vieni gyvena pilims ar rū
mams prilygstančiuose būs
tuose, kiti - statybininkų va
gonėliuose ar šiluminiuose 
mazguose, vieni šimtus tūks
tančių litų švaisto savo hedo
nistiniams poreikiams ten
kinti, kitiems trūksta centų 
maistui ar vaistui. Ir tik dėl 
to , kad pirmųjų dvasios 

struktūra grynai buržuazinė, 
kad jie gyvena pagal formulę 
"čia ir dabar". Gal kam keis
tai pasirodys, tačiau buržua
zinė dvasia buvo puoselėja
ma diegiant marksistinę 
ideologiją; su buržuazija bu
vo kovojama kaip su luomu, 
siekiant atimti iš jos turtus, 
gi komunizmo siekis buvo 
grynai buržuazinis: "iš kiek
vieno - pagal galimybes, 
kiekvienam - pagal porei
kius". Komunistinė no
menklatūra jau anuomet gy
veno komunizme, o dabar, 
dingus menkiausiems riboji
mams, - juo labiau. Tačiau ir 
visame pasaulyje ne geresni 
dalykai dedasi. 

Žmogus tapo prievar
tautoju. Jis reikalauja: duok 
čia, duok dabar, duok kuo 
daugiau, jis pamiršo žodžius 
"gana", "pakanka". Žmogus 
kaip trandis graužiasi į že
mės gelmes, negalvodamas 
apie pasekmes grobia jos iš
teklius, besaikiškai vartoja, 
o žemei grąžina taršalus, 
nuodija vandenį, orą, jau 
šiukšlina kosmosą. Dėl ne
meilės žemei pastaroji nebe
atlaiko to "čia ir dabar", ura
ganais, žemės drebėjimais, 
cunamiais kratosi žmogaus, 
kuris iš Dievo paveikslo ir 
panašumo virto biosocialine 
būtybe, ekonominių santy
kių veiksniu. Tokiu virto iš 
gyvensenos šalindamas kon
servatyvųjį pradą, tvirtinantį 
laikų ryšį, vienodai vertinan
tį dabartį, praeitį ir ateitį. 

Konservatyvusis pradas 
numato ne tik dabartinės 
kartos teises, jis pripažįsta 
balsą ir teises buvusių ir bū
simųjų kartų, jis pripažįsta 
nenutrūkstamą ryšį tarp 
kartų, jo dėka išlieka gyvas 
paveldas, tradicijos, papro
čiai. Jis sauw tautas nuo nu
tautėjimo. Sis pradas nėra 
vien praeities sergėtojas, jis 
nukreiptas ir į ateitį, jis ne 
tik nesipriešina kūrybai, bet 
ją skatina, neardydamas se
nojo pasaulio, užtikrina kū
rybos tęstinumą. 

Nukelta į 3-ią psl. 

Dalis lietuvių delegacijos Otavoje baltiečių vakare rugsėjo 25 d. su Lietuvos ambasadore 
S. Jakštonyte Ntr. R. Jonaitienės 

Ar lietuviai ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Jis suprato, kad istorinio 
laiko Lietuva turi nedaug, tad 
ragino kuo efektyviau išnau
doti nepriklausomybės sąly
gas ir ruoštis numatomiems 
pavojams. Pirmiausia - visais 
būdais stiprinti kultūrinį gy
venimą: juo tauta kultūriškai 
labiau išprususi, juo mažesnis 
pavojus jai būti pavergtai ar 
net sunaikintai. Ragino lietu
vius atsikreipti "veidu į jūrą", 
įsitvirtinti pajūryje, skubiai 
stiprinti prekybos laivyną, 
steigti marinistikos institutą, 
galbūt net sostinę keldinti iš 
Kauno į Klaipėdą. 

Vienu didžiausių ano me
to valstybės rūpesčių manė 
esant stichišką, neorganizuotą 
emigraciją. K. Pakštas siūlė 
konkrečius planus kaip pakri
kusią emigraciją paversti pla
ninga kolonizacija užjūriuose, 
kuri praplėstų mūsų tautos 
etninę erdvę, o valstybės ka
tastrofos atveju - kuriam lai
kui taptų net ir "atsargine Lie
tuva", kalbančia pavergtosios 
tėvynės balsu. 

Ar valstybei reikalingi 
piliečiai? 

Šiandieniniai Lietuvos iš
šūkiai - kiti. Yra pažeista, sa-

vo piliečiais menkai besido
minti biurokratinė valstybė ir 
demoralizuota, didelio socia
linės atskirties masto kamuo
jama, perspektyvos bei moty
vacijos stokojanti, todėl po 
svetimus kraštus besiblaškanti 
visuomenė. 

Valstybės ir visuomenės 
susvetimėjimo laipsnis metai 
iš metų didėja. Kam teko lan
kytis Lietuvos pasiuntinybėse 
užsienyje, tas puikiai žino, 
kaip ten saldžiai čiauškama 
su užsieniečiais ir kaip rūsčiai 
bei nemandagiai bendrauja
ma su Lietuvos piliečiais. Ten 
užėjęs netrunki pasijusti pa
daręs netaktą, sutrikdęs te
nykščią "aukštosios politikos 
darymo" rimtį, iš tolo kve
piančią šviežiai užplikytos ka
vutės aromatu„. 

Dviguba moralė, žyminti 
aukščiausių Lietuvos pareigū
nų elgesį, neišvengiamai ima 
persiduoti ir visam valstybės 
aparatui. Tada kyla natūralus 
klausimas: kam piliečiams rei
kalinga tokia valstybė, kuriai 
nereikalingi jos piliečiai? At
rodo, kad ji labiau laukia "pi
gios darbo jėgos" iš Gudijos, 
Ukrainos ar Vidurinės Azijos, 
nei galvoja apie savo piliečių 
ateitį. 

Kiek dar esama istorinio 
laiko? 

"Lietuva nieko nedaro -

Domeikavoje kryžius prie šventovės su Jono Aisčio žodžiais 
Ntr. S. Sajausko 

nebyliai ir nenaudingai laukia 
< „. >. Sąjungininkams susi
daro įspūdis, kad Lietuva ne
nusipelno nepriklausomybės 
< .„ >. Jie pradeda manyti, jog 
Lietuva - tai nereikšminga 
fikcija < ... >. Aš esu tas, kuris 
labai liūdnai žvelgia į bran
gaus draugo iškeliaujančią 
sielą ir gęstantį gyvenimą, nes 
niekas nieko nedaro, kad pa
gelbėtų. Jau vėlu, bet dar nėra 
visiškai per vėlu atgaivinti Lie
tuvos respublikos kenčiantį 
kūną ir sielą. Lietuvai reikia 
skubios ir stiprios pirmosios 
pagalbos. Stebuklai įvyksta 
tik tada, kai kažkas kažką da
ro. Sužeistos tautos, kaip ir 
žmonės, miršta ir palaidoja
mos užmarštyje, jeigu nėra 
aktyvios, nekovoja už savo sie
los gyvybę. Dabartinė Lietu
vos visiško neveiklumo politi
ka, laukiant kažkokio vyres
niojo brolio, kuris paimtų už 
rankos ir vestų, veda tiesiu 
keliu į užmirštų tautų kapines 
< „. >. Troškimas išlikti, kova 
ir jėga turi eiti iš vidaus. Di
džiosios demokratijos padės, 
kai tokie dalykai bus aiškiai 
parodomi". 

Deja, tai ne apie šiandie
ninę Lietuvą. Nors šiuos žo
džius pravartu būtų perskai
tyti ir dabartiniams valstybės 
strategams. 

Tai liudijimas ne tik apie 
tragišką pirmosios Lietuvos 
respublikos agoniją, bet taip 
pat ir apie ano meto politinės 
išminties išteklių ir atstovau
jamosios teisės ribas. Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje G. 
Grant-Suttie 1941 m. gruo
džio 8 d. taip rašė iš kariau
jančios Europos paspruku
siam ir į Jungtines Amerikos 
Valstijas per Braziliją atvyku
siam Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai - sutriku
siam, atramos net ir išeivijos 
visuomenėje stokojusiam, to
dėl okupuotos šalies piliečių 
balsu taip ir nesiryžusiam pra
bilti prezidentui. Valstybės 
perversmas, konstitucijos pa
mynimas, nedemokratinis val
dymas, neatlaidus opozicijos 
slopinimas atėmė iš preziden
to moralinį pagrindą kritiško
mis Lietuvos likimui valando
mis elgtis kaip įgaliotam tau
tos vadovui. 

O kiek istorinio laiko turi 
dabartinė Lietuva? 10, 15, 20 
metų? Tik ar ji dar turi valsty
bininkų, kurie kovotų už jos 
"sielos gyvybę", garbingos at
minties kanadiečio konsulo 
žodžiais tariant? 



Ukmergės kapinės 1991 m. 

Pagarba mirusių karalystei 
RASA NORKUTĖ 

Jau daug metų važinėju į kapines pagerbti 
savo brangių tėvų. Pavasarį sodinu gėles, va
sarą jas laistau, raviu piktžoles, rudenį nuren
ku nukritusius lapus, kuriuos po šalnų barsto 
ilgaamžės liepos. Pagelbėju ir žmonėms, kurių 
artimiesiems skirta mano tėvų kaimynystė. 
Taip ir skuba metai, vis sugrąžindami mus prie 
artimų ir mylėtų žmonių, kad dar kartą galė
tume maldoje padėkoti jiems už gyvenimą čia, 
žemėje. 

Ateina našlės apverkti vyrų, seneliai vai
kaičių, žili tėvai lanko savo vaikų kapus. Mo
teris, grįžusi iš Vorkutos ir neberadusi savo 
vyro ir sūnaus kapų, pasirinko kažkieno seniai 
apleistą, niekieno neprižiūrimą kauburėlį. Su
tvarkė aplinką, pasodino savo žmonių mylėtus 
medelius - tebūnie tai jų kapas. Uždega žva
kelę, atsiklaupia, pasimeldusi pabučiuoja bal
tąjį vijoklį, prisiglaudžia prie pačios pastatyto 
medinio kryžiaus ir nueina. Rami, išdidi, ne
palenkiama. Nes ji žino gyvenimo kainą. Kiek 
vėliau išgirdau, kad ji prižiūri dar du nelanko
mus kapus: nuplovė paminklus, atnaujino už
rašus, pasodino rūtų ir dekoratyvinių krūmų. 

Mėgau kapines. Širdis suvirpėdavo ste
bint vienišą ir pavargusį senuką prie savo 
žmonos, kuriai nebuvo ištikimas gyvenimo 
draugas, kapo. Gerumas apimdavo pamačius 
vaikaičius su lauko gėlių puokštelėmis prie 
močiutės kapelio. 

Dabar, deja, kitos mintys ir kitokie kapi
nėse sutikti žmonės sujaukia šventą tylą. Tik 
prieš Vėlines artimi ir tolimi giminės su glė
biais rožių suskumba prie sunkių juodo grani
to paminklų, kurie amžinai tūno su po jais ve
šinčiomis piktžolėmis ar prie jų suverstomis 
šiukšlių krūvomis. Tokie lankytojai niekad ne
turi laiko pasidairyti po šį mirusiųjų miestą, 
pagalvoti apie jo sakralumo išsaugojimą. Po 

Ką reiškia junginys„. 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Dūsaujam dėl mažo gimstamumo, dėl tau
tos išsivaikščiojimo, dėl nutautėjimo per san
tuokas su kitataučiais, dėl šeimų nepatvarumo. 
Priežastis - konservatyviojo prado sunykimas, 
gyvensena pagal nuostatą "čia ir dabar". Jau 
mada tapo gyventi nesusituokus, ne ištikimo
sios gulbės, o kosmopolitinio žvirblelio pavyz
džiu seka šeimos, vedybos su kitataučiais ne
belaikomos tautine nuodėme (negausioms 
tautoms - pražūtingas pavojus), pamirštama, 
kad Lietuva buvo "šalelė daug mielesnė, juoda 
duona daug gardesnė". 

Metas sustoti, susimąstyti, neatidėliojant 
daryti išvadas. Sustoti čia, Lietuvoj~. Daryti 
dabar, nes vėliau gali būti per vėlu. Sioje vie
toje žodžiai "čia" ir "dabar" turi prasmę. 

kelių susikaupimo minučių jie jau aptarinėja 
savo reikalus ar netgi barasi. O tos brangios jų 
atneštos puokštės iš dekoratyvinių krūmų, 
puošnių tujų ir sidabrinių eglaičių šakų, ap
akinusios savo puošnumu, skaudžiai primena 
žemai puolusius Vėlinių verslo žmones. Juk 
tik vienas kitas savo sode užsiaugina gėlių, 
medžių ir prieš Vėlines juos nugenėja. Dėkui 
jiems už tai. Ne visi galime užsiauginti. Per
kam. Taip ir turi būti. Tačiau tie "brangūs" 
pardavėjai visąlaik sėdi turgų patalpose, o 
prieš mirusiųjų šventę prie kapinių su savo 
brangiomis puokštėmis ir vainikais. Jie parda
vinėja vogtus žalumynus, o mes verkiame ir 
bejėgiškai grąžome rankas, nes ir vėl kapinės 
prieš Vėlines nusiaubtos, kaip po audros: sty
ro pusplikiai, merdantys tujų kamienai. Daug 
kartų stebėjau ir klausinėjau tokius par
davėjus, iš kur jie šitiek taip ilgai ir sunkiai už
auginamos žalumos ima. Visi jie - pikti, už
gaulfis. Kai kurie net spjovė: dink iš čia! 

Siandien nieko nėra švento. Dingsta 
kryžiai, paminklai, varinės saulutės ... Stovi 
moteris prie vyro kapo ir tuščiomis akimis žiū
ri į buvusių dekoratyvinių augalų baltus sta
garus. Aš nubraukiu ašarą prie tėvų kapo, kur 
žaliosios mirtos jau be viršūnių. Tyli tik moteris 
iš Vorkutos. Jos vandalai nenugalėjo. Ji at
nešė kelias eglių šakeles, papuoštas vėlyvu ru
dens žiedu. Niekam nesiguodė, neliejo ašarų, 
tik ištarė: "Per penkiasdešimt metų bolševiz
mas padarė savo: nužmogėjimas yra baisus 
dalykas, bet ne amžinas". 

Augo girioj ąžuolėlis - stiprybės simbolis 
rudens saulutėje... Ntr. R.R. Otto 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pasikeitė dovanomis 
Lietuva džiaugėsi Di

džiosios Britanijos karalie
nės Elizabeth 11 pirmu apsi

lankymu. Ji, 
šalia oficia
lios progra
mos, pagei
davo pama
tyti Lietuvos 

žmones ir būti jų matoma. 
Pirmąją vizito dieną ji Rotu
šės aikštėje noriai bendravo 
su susirinkusiais lietuviais. 

Susitikime su prezidentu 
Valdu Adamkumi karalienė 
įteikė senovinę graviūrą su 
karališkųjų rūmų vaizdu ir 
tradicinę monarchų poros 
nuotrauką su autografais. 
Prezidentas taip pat apdova
notas aukščiausiu ir seniau
siu Jungtinės Karalystės or
dinu "The Most Honourable 
Order of the Bath". 

V. Adamkus Jos Dideny
bei padovanojo žymaus 
skulptoriaus Petro Repšio 
sukurtus tris dekoratyvinius 
sidabro medalius, skirtus 
kertiniams Lietuvos istorijos 
įvykiams - pirmajam Lietu
vos vardo paminėjimui, pir
majam tarptautiniu mastu 
pripažintam Lietuvos valdo
vui ir pirmajai lietuvių kalba 
išleistai knygai. Karalienei 
taipgi įteiktas Vytauto Di
džiojo ordinas su auksine 
grandine. 

Iš Vilniaus, kur karališ
koji pora su delegacija buvo 
apsistoję "Reval Hotel Lie
tuva", valstybinis vizitas bu
vo tęsiamas Latvijoje, vėliau 
Estijoje. 

Istorikų teigimu, Eliza
beth 11 kraujo ryšiais yra su
sijusi su Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu Gediminu. Ji -
Gedimino 20-tos kartos pali
kuonė, arba Kazimiero Jo
gailaičio, kurio duktė Sofija 
nutekėjo į Hohencolernų di
nastiją, 17-os kartos pali
kuonė. 

URM Liuksemburge 
Lietuvos užsienio reika

lų ministeris Petras Vaitie
kūnas dalyvavo spalio 16 d. 
Liuksemburge vykusioje Eu
ropos sąjungos (ES) Vysto
mojo bendradarbiavimo po
litikos sesijoje, rašo ELTA. 
Buvo svarstoma, kaip geriau 
suderinti įvairių sričių politi
kas, siekiant padidinti ES 
pagalbos besivystančioms 
šalims poveikį. Lietuvos dip
lomatijos vadovas siūlė di
dinti paramą prekybos srity
je ir pereinamosios ekono
mikos šalims. 

Taryba pabrėžė, kad rei
kia didesnės pagalbos šioje 
srityje, kad visos besivystan
čios šalys galėtų geriau įsi
jungti į daugiašalę pasaulio 
prekybos sistemą. Taryba ra
gina Bendriją ir valstybes na
res įgyvendinti 2005 metais 
prisiimtus įsipareigojimus ir 
kartu siekti padidinti bend
ras išlaidas su prekyba susi-

jusiai pagalbai tiek, kad iki 
2010 metų pagalba prekybai 
išaugtų iki 2 bilijonų eurų 
per metus. 

Lietuva dvišaliu pagrin
du jau teikia pagalbą Afga
nistanui, Armėnijai, Azer
baidžanui, Gudijai, Gruzijai, 
Irakui, Moldovai ir Ukrai
nai demokratijos stiprini
mui, įstatymo viršenybės ir 
žmogaus teisių užtikrinimui, 
ekonominiam vystymuisi, 
euro įsivedimo procesams ir 
administracinių gebėjimų 

valdymo srityje stiprinimui. 

Pasitraukė iš TS 
Spalio 19 d. keturių ka

dencijų seimo narys, buvęs 
vidaus reikalų ministeris 
Vidmantas Žiemelis pasi
traukė iš Tėvynės sąjungos 
ir jos seimo frakcijos. Seimo 
Tėvynės sąjungos frakcijos 
seniūnės Irenos Degutienės 
teigimu, jis atsisakė žodžiu, 
bet nepateikė rašytinio pa
reiškimo. Pasitraukus V. Zie
meli ui, Tėvynės sąjungos 
frakcijoje liks 25 parlamen
tarai. 

V. Žiemelis į seimą pa
teko pagal Tėvynės sąjungos 
sąrašą. Jis yra Kovo 11-osios 
Akto signataras, dirbęs 

1992-1996 m. ir 1996-2000 
m. kadencijų seime, 1996-
1998 yra buvęs vidaus reika
lų ministeris. Nuo 1993 me
tų, tai yra nuo įkūrimo pra
džios, T~vynės sąjungoje bu
vęs V. Ziemelis 1999 m. iš 
jos buvo pašalintas. 2000 m. 
jis tapo Tėvynės liaudies 
partijos steigėju, 2002 m. iš
rinktas Lietuvos dešiniųjų 
sąjungos, suvienytos iš ketu
rių politinjų partijų, pirmi
ninku. V. Ziemelis sugrįžo į 
Tėvynės sąjungą 2003 m. pri
sijungus prie jos Lietuvos 
dešiniųjų sąjungai. 

TVF patarimai 
Tarptautinio valiutos 

fondo (TVF) žinovai pataria 
Lietuvai ir kitoms Rytų Eu
ropos valstybėms euro įsive
dimą laikyti pagrindiniu sa
vo politikos tikslu, jei jos no
ri išlaikyti sparčią ekonomi
kos plėtrą ir išvengti su už
sienio valiutų kursu susiju
sios rizikos. Kaip primena 
BNS, litas nuo 2001 m. fik
suotu kursu susietas su euru, 
tad kol kursas nustatytas, va
liutų kurso rizikos nėra. 

TVF skaičiuoja, kad ne
paisant, kokią ekonominę 
politiką vykdo naujosios ES 
narės, jas palankiau vertina 
investuotojai negu kitas be
sivystančias rinkas, tikriau
siai dėl narystės ES ir per
spektyvų įsivesti eurą. Kol 
kas tik Slovėnijai iš ES nau
jokių pavyko gauti leidimą 
įsivesti eurą nuo kitų metų. 
Europos komisija Lietuvos 
prašymą įsivesti eurą 2007 
m. oficialiai atmetė dėl au
gančios infliacijos. Dabar 
Lietuva tikisi tai padaryti tik 
2010 m. RSJ 
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Sėkmingas bendruomenės 
v. • suvaz1av1mas 

RAMŪNĖ SAKA!,AIIĖ
JONAITIENE 

Kanados lietuvių bend
ruomenės XIX-sios tarybos 
trečioji sesija įvyko 2006 m. 
spalio 14, šeštadienį, Gerojo 
Ganytojo šventovės salėje, 
Wasaga Beach apylinkėje. Su
važiavimą prasfėjo KLB pir
mininkė Rūta Zilinskienė, pa
dėkodama Wasaga Beach
Stayner KLB apylinkės pirmi
ninkei Rūtai Poškienei už se
sijos patalpų ir vaišių paruo
šimą. Visiems sugiedojus Ka
nados himną, tylos minute bu
vo pagerbti šiais metais mirę 
veikėjai - buvęs KLB pirmi
ninkas Balys Sakalas, Hamil
tono ilgametis veikėjas Stasys 
Dalius, Oakville apylinkės pir
mininkas Jonas Žiūraitis, 
Rodney apylinkės pirminin
kas dr. Zigmas Mockus. 

Kun. Vytautui Staškevi
šiui sukalbėjus invokaciją, R. 
Zilinskienė sveikinimo žo
džiui pakvietė Lietuvos am
basadorę Kanadoje Sigutę 
J akštonytę. Ambasadorė pasi
džiaugė KLB veikla, priminė 
artėjantį Lietuvos vardo 1000-
mečio paminėjimą. Tai nepa
prasta proga pristatyti Lietuvą 
pasauliui. 

Tarp kitų paminėjimo 
projektų, kuriuos tikimasi, 

KLB suvažiavime, įvykusia
me spalio 14 d. Wasaga Beach, 
ON, apylinkėje, Rezoliucijų 
komisijos pirm. P. Adamonis 
skaito nutarimus 

Ntr. R. Jonaitienės 

kad rengs visos apylinkės, bus 
2007 m. Dainų ir šokių šventė 
Lietuvoje bei Pasaulio lietu
vių gydytojų kongresas 2007 
m. birželį. 

Tuip pat susirinkusius pa
sveikino Lietuvos garbės ge
neralinis konsulas Liudas Ma
tukas, Kanados lietuvių fondo 
(KLF) tarybos pirmininkas 
dr. Arūnas Pabedinskas. Raš
tu perskaityti sveikinimai Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) pirmininkės Reginos 
Narušienės, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos (PUS) pir
mininko Stasio Kuliavo ir JAV 
LB pirmininkės Vaivos Vėb
raitės. 

KLB pirmininkė pristatė 
sesij9je dalyvaujančius svečius 
- TZ redaktorę Ramūnę Sa
kalaitę-J onaitienę, buvusius 
KLB pirmininkus Eugenijų 
Čuplinską ir Joaną Kuraitę
Lasienę, KLF astovus Algį 
Nausėdą, Algį Kaminską, 
Paulių Kurą ir Jurgį Kuliešių. 
Taip pat atsistojo dalyvaujan
tys apylinkių atstovai ir pirmi
ninkai: Kalgario - Elytė Bal
kytė-Zubienė, Delhi-Tillson
burg - Teresė Pargauskienė, 
Edmontono - Nijolė Korris, 
Londono -Stasys Keras, Mont
realio - Arūnas Staškevičius, 
Otavos - Rūta Kličienė, St. 
Catharines - Algis Zubrickas. 

Prezidiumui pirmininkau
ti buvo pakviestos Joana Ada
monytė (Montrealis) ir Elytė 
Zubienė, sekretoriauti - Joa
na Dudienė (Wasaga Beach
Stayner) ir Elona Punkrienė 
(KLB v-ba) . Mandatų komi
siją sudarė KLJS atstovai -
pirm. Tomas Jonaitis, ižd. Da
nielius Puzeris, Andrius Rusi
nas. Rezoliucijų komisijon pa
kviesti Petras Adamonis 
(Montreal), Stasys Keras 
(London) ir Silvija Piečaitienė 
(Toronto). 

Suvažiavimas priėmė pa
teiktą darbotvarkę, tačiau pa
reikalavo, kad praėjusių metų 
sesijos protokolas būtų per
rašytas, ištaisant kalbos klai
das, ir papildytas trūkstamais 

pranešimais. KLB valdybos 
pirmininkė perskaitė savo 
pranešimą, kuris buvo išdalin
tas ir raštu. Iždininko Arūno 
Morkūno pranešimą perskai
tė Algirdas Vaičiūnas. 

Išdalintoje apyskaitoje 
pažymėta, jog pernai pajamos 
ir išlaidos buvo mažesnės ne
gu 2004 m., pajamos viršijo iš
laidas $21, 352. Pagal valdžios 
reikalavimus samdomo revi
zoriaus Roger Chaplin prane
šimą perskaitė Revizijos ko
misijos pirmininkė J. Kuraitė
Lasienė. Jo pranešimas buvo 
priimtas ir jis dar metams pa
tvirtintas revizoriumi. Garbės 
teismo pirmininkas P. Ada
monis pranešė, kad per pra
ėjusius metus nebuvę skundų. 

Kultūros komisijos pirm. 
A. Vaičiūnas pranešimą pada
rė apie Kanados lietuvių 
bendruomenės Muziejaus-ar
chyvo būklę. Gegužės mėnesį 
pasitraukus vedėjai dr. Rasai 
Mažeikaitei, muziejuje dar
buojasi Lina Mockutė ir dr. 
Arūnas Pabedinskas. Stengia
masi iki 2007 pabaigos sutvar
kyti sukauptą medžiagą, kuri 
dar nėra kataloguota, ieško
ma asmens perimti vedėjos 

pareigas, sudaromas komite
tas muziejaus reikalams spręs
ti. Išlaidų minimumas muzie
jaus reikalams yra apie $40, 
000, pajamų šiemet buvo tik 
$27,000. KLB valdyba apmo
ka ir nuomą, ir darbuotojų al
gą, kaip apibrėžta KLB sta
tute. 

Dalyvavęs vasarą Čikago
je vykusios 8-sios Dainų šven
tės rengimo komitete, A. Vai
čiūnas pranešė, kad bus išleis
ta šventės plokštelė (CD), ku
rią bus galima įsigyti per KLB 
raštinę. Šventės ataskaita dar 
neparuošta. 

Pranešimą apie 9-ąją Dai
nų šventę, kuri rengiama To
ronte 2010 m., padarė rengi
mo komiteto kopirmininkė 
Rasa Kurienė. Kopirmininkas 
- Paulius Kuras, meninės 
programos vadovė - Dalia 
Viskontienė. R. Kurienės tei
gimu, rengėjai jau pradėję 
ruoštis, pasiryžę sukurti me
nine ir visuomenine prasme 
įspūdingą šventę. Jau iki 2006 
m. pabaigos bus parinkti ko
miteto nariai, užsakytos kon
certo patalpos. 

Diskusijose dėl praneši
mų muziejaus-archyvo reikalu 

dr. R. Mažeikaitė perspėjo, 
kad būtina rimtai pagalvoti, 
kokio muziejaus norima atei
tyje, yra pavojinga atsisakyti 
asmeninės medžiagos, primi
nė apie archyvinių paslaugų 
svarbą. Svarbus muziejaus tęs
tinumas ir pasitarimas su kva
lifikuotais asmenimis. 

Edmontono apylinkės 
pirmininkė N. Korris paaiški
no, jog atsiranda besidomin
čių lietuviška veikla po to, kai 
tėvai miršta. Edmontono veik
loje dalyvauja daugiausia miš
rios šeimos, kurios noriai atei
na į renginius. Svarbu pri
glausti tas šeimas, neatstumti 
dėl kalbos nemokėjimo. Pra
nešimai (raštu) turėtų būti 
abiem kalbom, kad visi su
prastų. 

Tarp kitų iškeltų klausimų 
buvo lietuviškų knygų likimas 
- kaip paskirstyti mirusiųjų 
lietuvių rinkinius, ar kaupti 
Kanadoje, ar siųsti į Lietuvą. 
Apylinkėse reikėtų paskelbti 
knygų muges, telkti bibliote
kas norintiems pasiskolinti. 
Būtina knygas kataloguoti, 
kad sąrašus galima būtų pa
skleisti internete. 

Nukelta į 5-tą psl. 

KLB suvažiavime Wasaga Beach, ON, apylinkėje spalio 14 d. prezidiumo pirmininkės (iš d.) 
Joana Adamonytė, Elytė Balkytė-Zubienė, sekretorės Elona Punkrienė ir Joana Dudienė 

Ntr. R. Jonaitienės 

Kanados lietuvių bendruomenės XIX krašto tarybos trečiosios sesijos suvažiavimas spalio 14 d. Wasaga Beach, ON Ntr. K. Poškaus 



KLB suvažiavime Wasaga Beach, ON, spalio 14 d. dalyvavo Lietuvos ambasadorė. Iš d.: gen. 
garbės konsulas L. Matukas, ambasadorė S. Jakštonytė, PLJK buvęs pirm. M. Stanevičius, 
KLJS v-bos narys A. Rusinas, KLJS pirm. T. Jonaitis, ižd. D. Puzeris Ntr. R. Jonaitienės 

Sėkmingas bendruomenės ... paramą. Pasveikinti naujai iš
rinkti į PLB valdybą kanadie
čiai Angelė Vaičiūnienė, prel. 
E. Putrimas ir PUS pirm. S. 
Kuliavas. Už rūpestį ir darbą 
išreikšta padėka KLB krašto 
valdybai, Wasaga Beach-Stay
ner apylinkės pirm. R. Poš
kienei, PLJK pirm. M. Stane
vičiui ir KUS pirm. T. Jonai
čiui, KLMA vedėjai dr. R. 
Mažeikaitei. Bendruomenė 
skatinama dalyvauti ir parem
ti 2010 m. Dainų šventę, apy
linkės - paminėti Lietuvos 
1000-metį. KLB valdybai siū
lyta atnaujinti informacijos 
skyrių Tėviškės žiburiuose, 
tinklalapyje teikti informaciją 
lietuviškai ir angliškai. Apy
linkės skatinamos ieškoti tin
kamų kandidatų 2007 m. 
įvyksiantiems tarybos rinki
mams. Pertvarkant KLMA 
siūloma pasitelkti komitetą 
kvalifikuotų asmenų. 

Atkelta iš 4-to psl. 

KLB valdybos vicepirmi
ninkė Vida Stanevičienė skai
tė pranešimą apie JAV LB ta
rybos suvažiavimą, įvykusį Fi
ladelfijoje rugsėjo 29 - spalio 
1 d.d. ir taip pat apžvelgė Ka
nados dalyvavimo JAV LB
Lietuvos seimo komisijoje 
klausimą. Dar nėra galutinio 
sprendimo, nors komisija gali 
būti papildyta, visiems na
riams pritarus. Kanada jau 
dalyvauja patariamojo balso 
teise. Yra svarbu dalyvauti 
komisijoje pilnomis teisėmis, 
norint pristatyti Kanados nuo
monę įvairiais reikalais, daly
vauti sprendimuose apie oku
pacijos žalos atlyginimą, pilie
tybės atkūrimą bei švietimo 
srityje. 

Pietų pertraukos metu 
buvo rodoma vaizdaplokštė, 
sukurta N. Korris, kuriame 
sukauptos įvairios istorinės 
Edmontono apylinkės nuo
traukos ir pritaikyta muzika. 

Po pietų T. Pargauskienė 
perskaitė išsamų pranešimą 
apie PLB seimą, įvykusį Vil
niuje rugpjūčio pradžioje. Jis 
bus spausdinamas atskirai. 

12 Pasaulio jaunimo kong
reso ruošos komiteto pirmi
ninkas Matas Stanevičius pa
dėkojo Kanados atstovams, ir 
visiems, kurie prisidėjo prie 
kongreso pasisekimo, ypač fi
nansiškai rėmusiems Lietuvos 
vyriausybės Tuutinių mažumų 
ir išeivijos departamentui 
(TMID), KLB krašto valdy-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

bai ir Kanados lietuvių fon
dui. T. Jonaitis pranešė, kad 
ateinančiais metais Kanados 
atstovas (Montrealio Dalius 
Bulota) bus siunčiamas į Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
stovyklą padėti organizuoti 
kongresui, kuris ten vyks 2008 
m. KLJS stengsis pritraukti 
naujų narių, rengs universite
tų informacijos mugę baigian
tiems gimnazistams, o studen
tams informacijos vakarą su 
dirbančiais įvairiose srityse. 
Bus rengiamos įprastos sporto 
rungtynės, šokiai, meno paro
da. Jis padėkojo KLB valdy
bai ir apylinkėms už moralinę 
ir finansinę paramą, suteiktą 
jaunimui. 

R. Kličienė pristatė jos 
pravestos solidarumo įnašo 
apklausos rezultatus. Iš devy
nių pateiktų klausimų apylin
kėms išryškėjo, kad "solidaru
mo vajai" didelės reikšmės 
neturi, įvairiose vietovėse vei
kia įvairūs rinkimo būdai. 
Svarbu pranešti kur surinkti 
ir Krašto valdybai atsiųsti pi
nigai yra naudojami. Išvada -
reikia parengti lankstinuką 
apie lėšų paskirstymą, praneš
ti spaudoje kiek surinkta. Pa
čios apylinkės parūpins narių 

korteles, ar pažymėjimus, kad 
nario įnašas sumokėtas. 

Rezoliucijų komisijos 
pirm. P. Adamonis pristatė re
zoliucijas, kurias suvažiavimo 
dalyviai priėmė. Padėkota 
ambasadorei ir gen. konsului 
už dalyvavimą, kredito koope
ratyvams, KLF už finansinę 

Algis MEDELIS 

Montrealio Šv. Kazimiero 
parapijos 100-mečio rengimo 
komiteto pirmininkė Joana 
Adamonytė pakvietė visus da
lyvauti šioje šventėje 2007 m. 
spalio 6-7 d.d. 

Kituose pasisakymuose 
iškilo siūlymai, kurie padėtų 
valdybai pastoviai teikti infor
maciją bendruomenės na
riams. Apylinkės raginamos 
pranešti valdybai apie rengi
nius, kad ji galėtų toliau pla
tinti žinias. Pažymėta, kad in
terneto vartojimas itin svar
bus. 

Užbaigus suvažiavimą 

Lietuvos himnu, diskusijos 
dar vyko prie vyno ir sūrio 
vaišių. 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

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

Griežtesnės bausmės 
Naujas įstatymas trečią 

kartą nusikaltimą pada
riusiems asmenims numato 
daug griežtesnes bausmes. 
Galimas ilgalaikis sulaiky
mas kalėjime, netgi iki gyvos 
galvos. Pastaruoju metu pa
gausėjo nusikaltimų, kuriuos 
pakartotinai padaro buvę su
laikytieji arba nuteisti lygti
nai, ar išleisti į laisvę, neiš
buvę kalėjime skirto laiko. 
Protestuojant visuomenei, 
aukų artimiesiems, konser
vatorių vyriausybė ir teisė
saugos vykdytojai peržiūrėjo 
įstatymus ir pripažino, kad 
griežtesnės bausmės trečią 
kartą nusikaltusiems, ar 
jiems dar nepasibaigus lygti
nai bausmei, padės išvengti 
naujų aukų ir nusikaltimų. 
Kritikai tvirtina, kad įstaty
mas, nusižiūrėtas iš JAV, ten 
nepadarė didelės įtakos nu
sikaltimų mažėjimui. Tačiau 
kanadiečiai tikisi, kad pri
ėmus šį įstatymą, visi, ypač 
moterys ir vaikai, bus saugesni. 

Kanados vyriausybė rei
kalauja atsisakyti mokesčių, 
kuriais JAV ruošiasi apmo
kestinti lėktuvais skrendan
čius keleivius ir prekybines 
siuntas lėktuvais. JAV vy
riausybė planuoja nuo lap
kričio 24 imti papildomus 
mokesčius už žemės ūkio ga
minių siuntas, taip pat ir iš 
keleivių. Kaimyninės valsty
bės pareigūnai tvirtina, kad 
sienų saugumui išleista ir dar 
leidžiama daug lėšų, todėl 
reikia dalintis išlaidomis. 
Kanadiečių nuomone, visiš
kai nereikalingi papildomi 
patikrinimai siunčiamiems 
produktams, nes abi valsty
bės turi vieningus reikalavi
mus ir saugumo taisykles, 
kurių abi pusės sąžiningai 
laikosi. 

Gruodžio 2 dieną libera
lų delegatai Montrealyje 
rinks liberalų partijos vado
vą. Paskutinėmis savaitėmis, 
išryškėjus populiariausiems 
kandidatams, aštrėja ginčai 
ir kaltinimai, ypač dėl politi
kos Artimuosiuose Rytuose. 
Daugiausia palaikymo susi
laukęs M. Ignatieff buvo ap
kaltintas priešiškumu Izrae
liui, nes Libano-Izraelio ka
ro metu įvykdytas Qanos 
mieste (Libanas) žudynes 
pavadino karo nusikaltimu. 
Ministeris pirmininkas S. 
Harper liberalus iš viso ap
kaltino priešiškumu Izrae
liui. Visi kandidatai atmetė 
kaltinimus ir vieningai pa
smerkė konservatorių parti
jos vadovo pasisakymą prieš 
liberalų partiją, bandant su
skaldyti ir nuteikti rinkėjus. 

Naujos taisyklės baruo
se ir kavinėse Ontario pro
vincijoje įsigalios nuo atei
nančių metų. Barų ir kavinių 
lankytojai turės teisę nešio
tis su savimi nusipirktą taurę 
gėrimo bet kuriose baro ar 
kavinės patalpose. Ankstes
nis nuo 1944 metų galiojęs 
įstatymas neleido išsinešti 
taurės į kitą patalpą: laipti
nę, koridorių ar tualetą. Pik
tavaliai į paliktą be priežiū
ros gėrimo taurę įmaišydavo 

bet kokių kvaitalų ir galė
davo apnuodytą gėrimą pa
naudoti piktam. 

Populiariausios pigių 
prekių parduotuvės "Wal 
Mart" pirkėjai netrukus ga
lės joje įsigyti ne tik buitinių 
reikmenų. Joje bus prekiau
jama pagal visus sveikatos ir 
gamtosaugos reikalavimus 
užaugintomis daržovėmis, 
vaisiais, mėsos gaminiais, 
duona. Didėjanti sveiko 
maisto paklausa Kanadoje 
paskatino 272 "Wal Mart" 
parduotuvėse atidaryti svei
kų gaminių skyrius. Tai pa
didins prekybos rinką sveiko 
maisto augintojams ir ska
tins toliau gerus sumanymus 
saugant gamtą ir sveikatą. 

Kuriamas naujas valsty
binis parkas tolimoje šiau
rėje - North West Territories 
"Bast Arm of the Great Sla
ve Lake" vietovėje, Lutsel 
Ke Dene indėnų sodyboje. 
Parkų apsaugos įstatymas 
padės išsaugoti išskirtinį šio 
kampelio šiaurės kraštovaiz
džio grožį. Aplink esančios 
deimantų ir urano kasyklos 
be atodairos plečia savo plo
tus. Dabar jų savininkai bus 
priversti saugoti retų augalų 
vietas ir laukinių žvėrių ga
nyklas. Seni kaimai ir pasta
tai, apeiginės vietos turi is
torinę, kultūrinę išliekamąją 
vertę, kurią gins valstybinio 
parko statusas. 

"Sūnus paklydėlis nori 
grįžti namo". Taip kai kurie 
žurnalistai apibūdino lordo 
Conrad Black norą atgauti 
turėtą Kanados pilietybę. 62 
metų spaudos magnatas jos 
atsisakė prieš penkerius me
tus. e. Black tuomet pano
rėjo gauti lordo titulą, posė
džiauti D. Britanijos lordų 
rūmuose. Pagal Kanados 
įstatymus pilietis negali pri
imti svetimos valstybės titu
lo. Tačiau lordo titulas neiš
gelbėjo C. Black nuo teismi
nės atsakomybės. Pastarai
siais metais buvęs "Hollin
ger International Inc." va
dovas JAV yra kaltinamas 
mokesčių vengimu, apgavys
tėmis ir kitomis finansinėmis 
manipuliacijomis. Dabar 
vyksta teismai. Kol kaltini
mų bylų neišspręs teismai, 
vargu ar iki to laiko C. Black 
galės vėl save vadinti Kana
dos piliečiu. 

Netikėta pašto siunta 
atsidūrė vieno Albertos pro
vincijos gyventojo pašto dė
žutėje. Jis gerokai nustebo, 
atradęs joje voką su 18,000 
dol. Tik atplėšęs voką pama
tė, kad ant pastarojo buvo 
užrašytas ne jo, o kito žmo
gaus adresas. Sąžiningas pi
lietis per klaidą atneštą 
siuntą pristatė policijai, kuri 
ir bandė surasti savininką. 
Visų nuostabai, adresatas 
pinigus atsisakė paimti. Ta
čiau atsirado norinčių gauti 
netikėtą laimikį. Kam pri
klauso pinigai: paštui, vieti
nės valdžios iždui ar polici
jai? Byla atsidūrė teisme. Po 
gana ilgų ginčų teismas jų 
savininku pripažino sąžinin
gąjį albertietį. S.K. 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
PARODA ''MISIJA SIBIRAS" 

ELTOS žiniomis, spalio 
19 d. kelionę po Lietuvą 
pradėjo paroda Misija Sibi
ras: sugrįžimas. Šio projekto 
iniciatoriai tikisi, kad jis ne
bus vienkartinis ir kilniai 
jaunimo misijai nepritrūks 
r~mėjų. Vilniaus galerijoje 
"Zidinys" atidarytoje paro
doje - vaizdai iš trijų eks_pe
dicijų "Misija Sibiras". Sios 
istorinės ekspedicijos Lietu
vos jaunimo organizacijų ta
rybos (LiJOT) iniciatyva 
pradėtos šią vasarą. Iš 1000 
norinčių dalyvauti ekspedi
cijoje buvo atrinkti po 6-8 į 
kiekvieną . Projekto "Misija 
Sibiras" dalyviai vyko į lietu
vių trėmimų, masinių žudy
nių, koncentracijos stovyklų 
ir įkalinimo vietas Sibire. 
Aplankytos lietuvių trėmi
mo vietos Komijos, Krasno
j arsko, Irkutsko, Tomsko, 
Permės ir Tiumenės srityse. 
Ekspedicijų dalyviai tvarkė 
trėmimų vietas, apleistas 
lietuvių kapines, susipažino 
su lietuvių tremtinių gyveni
mo sąlygomis. Paroda dvi 
savaites bus Vilniaus gele
žinkelio stotyje, vėliau ji bus 
matoma Vilniaus mokyklo
se, universitetuose ir kolegi
jose. Spalio-gruodžio mėne
siais nuotraukų paroda bus 
Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Alytuje, 
Utenoje, Marijampolėje, 
Tauragėje, Plungėje, Kėdai
niuose ir Ukmergėje. Paro
das pristatys ekspedicijos 
dalyviai. 

GAISRAS "MAŽEIKIŲ 
NAFI'OJE" 

Spalio 12 d. gaisrą naf
tos perdirbimo įmonėje 
"Mažeikių nafta", išanksti
niais specialistų vertinimais, 
sukėlė techninio pobūdžio 
problemos, skelbia DELFI
JT naujienos. Gaisras galėjo 
įmonei padaryti nuo 62 iki 
131 min. litų nuostolių, o vi
sišku pajėgumu bendrovė 
tegalės dirbti po 6-9 mėne
sių. Dėl šios avarijos šių me
tų pelnas gali sumažėti 105 
min. litų. "Mažeikių naftos" 
vadovai ir valdyba tvirtino, 
kad įmonėje techniniai dar
bai buvo atliekami pagal 
planus, užsidegusio įrengi
nio techniniai patikrinimai 
taip pat buvo atlikti laiku. 
Lenkijos bendrovė "PKN 
Orlen'', birželio mėnesį pa
sirašiusi sutartį, pagal kurią 
įsigis 30.66% "Mažeikių 
naftos" akcijų, po kilusio 
gaisro pristabdė sandorio 
finansavimo sutarties pasi
rašymą, tačiau skelbia, kad 
sutartį tikisi užbaigti. 

REKLAMOS PRIEŠ 
NARKOTIKUS 

Spalio 18 d. prasidėjo 
Narkotikų kontrolės depar
tamento informacinis vajus 
"Pamiršk", kovojantis su nar
komanija jaunimo tarpe. 
Kaip skelbia BNS, jaunimas 
lauko ir TV reklamose ma
tys pagrindinį vajaus šūkį -

"Kiekvienas jaunas žmogus 
svajoja apie meilę, tikrus 
draugus, pinigus ir pripaži
nimą, tačiau visa tai gali 'pa
miršti', jei pradeda vartoti 
narkotikus". Vajaus metu 
bus teikiama informacija 
apie narkotikų vartojimo 
pasekmes, pirmąją pagalbą 
apsinuodijus narkotikais, 
naudingi ryšiai ieškantiems 
pagalbos bus skelbiami nau
jame interneto tinklalapyje 
www.benarkotiku.It. Vajų 
ketinama tęsti iki šių metų 
pabaigos. 

LĖTĖJA RINKA 
DELFI skelbia, kad ne

kilnojamojo turto rinkos au
gimas toliau lėtėja. Per 9 
mėnesius gyvenamųjų pa
talpų pirkimo-pardavimo 
sandorių Lietuvoje buvo su
daryta penktadaliu mažiau 
negu per tą patį 2005 m. lai
kotarpį - beveik tiek pat 
mažiau ir negyvenamųjų pa
talpų sandorių. Polinkiai ro
do, kad rinka lėtėja, tačiau 
galutines išvadas geriau pa
likti metų pabaigai, pasak 
Registrų centro spaudos at
stovo. Pirkimo-pardavimo 
sandorių sausį-rugsėjį suda
ryta 22.51 % mažiau negu 
pernai tuo pačiu laikotar
piu. Ypač sumažėjo žemės 
sklypų pirkimo-pardavimo. 

IŠVADOS DĖL 
TURNIŠKIŲ 

Seimas spalio 19 d. pa
tvirtino dar vasarą pateiktas 
skandalingas statybas Thr
niškėse tyrusios laikinosios 
komisijos išvadas, skelbia 
BNS. Aplinkybes tyrusi ko
misija nusprendė, jog ko
mercinė statyba Turniškėse 
- neteisėta, bendrovė, anks
čiau priklausiusi kanceliari
jai, dabar, perduota Valsty
bės turto fondui, suskubo 
kuo greičiau parduoti pres
tižiniame sostinės rajone 
pastatytus būstus. Komisija 
statybų Turniškėse aplinky
bėms tirti buvo sudaryta 
prezidento Valdo Adam
kaus prašymu, kilus skanda
lui, kuriame figūravo ir tuo
metinių prezidento patarėjų 
Edmino Bagdono bei Ryčio 
Muraškos pavardės. Buvo 
įtarta, jog "kotedžus" jie įsi
gijo galimai piktnaudžiau
dami tarnybine padėtimi. 
Nenorėdami jiems mestais 
įtarimais kompromituoti 
valstybės vadovo, abu pata
rėjai atsistatydino. Vyriau
sioji tarnybinės etikos ko
misija (VTEK) patarėjus iš
teisino, tačiau seimo laiki
noji komisija nusprendė, jog 
jie esą pažeidę etiką. Išva
dose didžiausia atsakomybė 
už neatsakingą Vyriausybės 
kanceliarijos akcinės komu
nalinių paslaugų bendrovės, 
vėliau persivadinusios "Tu
kompa", veiklą, tenka bend
rovės vadovui Valdui Rač
kiui. Išvadose teigiama, jog 
kai kuriais bendrovės pažei
dimais valstybei galėjo būti 
padaryta turtinė žala. RSJ 

TELKINIUOSE i-----

Jaunavedžiai Kevin ir Katie Biekša 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
vaikaitį KEVIN BIEKŠĄ ir KATIE WAUGH 

jų sutuoktuvių proga, kurios įvyko š.m. liepos 22 d. 
Niagara Falls šventovėje. 

v~o. r.~lig~ų apeigų svečiai, kurių buvo arti 200, rinkosi į 
graz1a1 1spuostą salę sutuoktuvių vaišėms. Jaunavedžius 
s~eiki.n~ giminė~, draugai ir tėvai, linkėdami daug laimės ir 
s~~es JŲ gyvemme. Pabaigoj Kevin padėkojo savo tėvams ir 
VISI~ms svečiams už linkėjimus ir dalyvavimą jų sutuoktuvėse. 
KeVIIl yra ledo ritulio žaidėjas "Vancouver Canucks" koman
doj - gynėjas nr. 3. 

. ~ano. linkėjim~ - nepavargti sporto šakoj; daug saulėtų 
dienų Ir Dievo palaimos jūsų gyvenimo kelyje. 

Senelė - M. Biekšienė 

St.Catharines,ON 
A.a. BRONĖ JAKUBO

NIENĖ, 82 m. amžiaus, ilgai 
sirgusi, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu spalio 2 d. St. Cathari
nes "General" ligoninėje. Pa
liko liūdinčius - seserį Olgą 
Perdue, kitus gimines bei 
draugus. Po Rožinio maldų ir 
gedulinių šv. Mišių Angelų 
Karalienės šventovėje spalio 
5 d. palaidota "Victoria Lawn" 
kapinėse šalia anksčiau miru
sio vyro Zeniaus. Šv. Mišias 
aukojo ir kapinėse maldas 
atliko Hamiltono AV parapi
įos klebonas kun. Audrius 
Sarka, OFM. 

SPALIO MĖNESIO ŠEŠ
TADIENIAIS prieš 4-tos va
landos šv. Mišias kalbėsime 
Rožinį. Visus kviečiame įsi
jungti. 

KLB ST. CATHARINES 
APYLINKĖS susirinkimas 
įvyko rugsėjo 9 d. po šv. Mišių. 
Pranešimą padarė PLB seime 
dalyvavusi KLB St. Cathari
nes atstovė - Edita Morkū
nienė. Po įvairių pasisakymų 
vyko suneštinės vaišės, kurių 
ruoša pasirūpino Erika Kurai
tienė. Pirmininkui Algimantui 
Zubrickui pasiūlius ir daugu
mai pritarus, iš KLB apylinkės 
iždo 200 dol. paskirta Lie
tuvos klierikų fondui paremti. 

s.z. 

Naujieji mokslo metai Karaliaučiuje 
E. BUKONTIENĖ 

Karaliaučiaus krašto Įsru
ties pedagoginėje kolegijoje 
susirinkę lietuvių kalbos ir et
nokultūros mokytojai aptarė 
naujųjų mokslo metų darbus. 
Išplėstiniame koordinacinės 
tarybos posėdyje dalyvavo ta
rybos nariai, Mažosios Lietu
vos fondo atstovė Rūta Ma
čiūnienė, kai kurie mokytojai. 

Mokytojų sąjungos pirmi
ninkas Aleksas Bartnikas su
pažindino su renginiais, kurie 
bus organizuojami šiais moks
lo metais. Jis pristatė naujas 
lietuvių kalbos ir etnokultūros 
mokytojas, kurios dirbs Įsru
ties pedagoginėje kolegijoje. 
Tai mokytoja metodininkė 
Irena Kiudulienė, atvykusi iš 
Mažeikių, ir Ona Druseikaitė, 

atvykusi iš Šiaulių. 
Lapkričio mėnesį įvyks 5-

asis tradicinis vaikų muzikos 
festivalis Skambėk skambėk, 
lietuviška dainele. 

Gruodžio mėnesį pirmą 
kartą organizuojama viktori
na apie Mažąją Lietuvą Prie 
etnokultūros lobyno. Jos tiks
las - skatinti moksleivius la
biau domėtis Mažąja Lietuva, 
jos istorija, etnokultūra, bend
rauti lietuvių kalba. 

Šiemet sukanka 200 metų 
nuo žymaus kalbininko Frid
richo Kuršaičio mirties. Jis 
buvo protestantų kunigas, Ka
raliaučiaus universiteto lietu
vių kalbos seminaro vedėjas, 
universiteto profesorius, pa
rašęs reikšmingą lietuvių kal
bos gramatiką, lietuvių-vokie-

čių ir vokiečių-lietuvių kalbų 
žodyną, didžiausią XIX š. li
tuanistikos veikalą. Ta proga 
Karaliaučiuje bus organizuota 
konferencija. 

Sąjungos pirmininkas A. 
Bartnikas pasidžiaugė, kad Til
žėje prie 2-osios vidurinės mo
kyklos atidaryta 1-oji ir 2-oji 
klasė su lietuvišku komponen
tu. Jų veiklą remia Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija Či
kagoje ir Tuutinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Lietuvos vyriausybės. Buvo pa
pildyta lietuvių kalbos fakul
tatyvų programa etnokultūros 
klausimais. Tokius renginius 
planuoja Mokytojų sąjunga. 
Kiekvienoje mokykloje pažymi
mos Lietuvos valstybinės, tau
tinės šventės, įžymios datos. 

Karaliaučiaus L. Rėzos lietuviškos draugijos sambūris Rambyne per Jonines 
Ntr. S. Šamborskio 



KNYGOS 

Ir žodžiu, ir teptuku 
Šitaip savo meninį talentą išreiškia Čika

goje gyvenanti poetė ir dailininkė Irena Nor
kaitytė-Gelažienė. Tai pastebės kiekvienas pa
vartęs ar paskaitęs neseniai jos išleistą knygelę 
Kelionė (80 psl., 200 egz.). 

IRENANORKAITYTĖ-GELA.ŽIENĖ 

Spalvotos reprodukcijos (aliejus, akrilis, 
akvarelė, rašalas), nurodant, kam dabar pri
klauso originalai, yra perpintos eilėraščiais ti
kint, kad "į mano mažą pasaulėlį auksinis ry
tas vėl ateis". 

Kūrėjai nereikia didelio pasaulio, jis tik 
trukdytų ir blaškytų, nes "dabar vartau senos 
maldaknygės lapus, o dienos byra, tartum 
smėlis pro pirštus ... " 

• 

Nors eilėraščiai tiesiogiai nesusieti su ša
lia jų išspausdintom reprodukcijom - vis dėlto 
įsižiūrėjimas į spalvų kūrybą kažkaip lyg persi
kelia į lyriką, įsispraudžia tarp eilučių ("žai
džiu kaštanais raudonais") arba šalia atsistoja, 
papildo atsiradusią nuotaiką pabūti tarp ne
matomų ir nepaliečiamų sienų, tai yra - kaž
kur kitur negu įprasta. O to tikriausiai ne vie
nam reikia, sakytume - šventinio džiaugsmo 
kasdienybėje. Č. Senkevičius 

KELIONE 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos "Auksinis ratelis" nuo rugsėjo 14 d. pradėjo žiemos sezo
ną. Bingo numerius pranešinėjo vicepirmininkė Lucy Mikalajūnienė (stovi dešinėje); 
pirmininkė Helen Kurylienė (sėdi dešinėje) traukė numerius Ntr. Lindos Visockytės-Poole 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIU 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

11 Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

2006.X.24 Nr. 43 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburge, FL, Lie
tuvių klubo salėje, Romo 
Kalantos šaulių kuopa rug
sėjo 24 sekmadienio popie
tėje surengė savo nariui Vla
dui Gedmintui 90 metų am
žiaus sukakties minėjimą. 
Klubo pirm. L. Kynienė pa
sveikino sukaktuvininką ir 
pakvietė šaulių kuopos vadą 
A. Gudonį supažindinti su 
V. Gedminto gyvenimu. Su
kaktuvininkas gimė 1916 m. 
Pikteikių kaime, Žemaitijo
je. Kai jis buvo šešių mėne
sių, grįžtantį tėvą iš miesto 
nušovė vokiečių kareiviai. 
Būdamas dvejų metukų, ne
teko ir motinos. Tapęs naš
laičiu užaugo tarp giminių. 
Išmoko staliaus amato, įsto
jo į Šaulių sąjungą, vėliau - į 
Lietuvos kariuomenę. 1940 
m. sukūrė šeimą ir susilaukė 
trijų sūnų. Karo metu buvo 
atsidūręs Jugoslavijoje. Vė
liau perėjo į Vokietiją, o iš 
čia atvyko į JAV-bes pas 
žmonos gimines Worcester, 
Mass., miestą. Išėjęs į pensi
ją, 1980 m. persikėlė į Flori
dą. Čia V. Gedmintas tapo 
veikliu lietuvių klubo ir šau
lių kuopos nariu. Jis ilgus 
metus dainavo klubo chore, 
keletą metų buvo jo pirmi
ninkas. Reikalui esant visada 
talkindavo kaip stalius. Po
pietės dalyviai sugiedojo Il
giausių metų; sukaktuvinin
kas nuoširdžiai padėkojo 
šaulių kuopos nariams ir vi
siems popietės dalyviams už 
jo pagerbimą. 

Gudija 
Pelesoje veikia lietuvių 

vidurinė mokykla. Apie ją, 
prieš pradedant naujuosius 
mokslo metus, su Lietuvių 
godų korespondentu kalbėjo
si šios mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas Jonas Matiu
levičius, gimęs ir augęs Pele
soj e. Čia taipgi gyvena jo tė
vai, o žmona Marija mokyk
loje dėsto gudų ir rusų kal
bas. Mokslo metus mokykla 
pradėsianti su maždaug 76 
mokiniais. Vadovėlių užten
ka, bet kompiuteriai pasenę, 
o naujų dar negauta, nors 
pažadų netrūksta. Praėjusių 
metų abiturientai Marta Ka
liauskaitė ir Pavelas Jonis 
įstojo į Lydos technikumą, o 
Violeta Kondratavičiūtė - į 
Vilniaus universiteto Eko
nomikos fakultetą. Katarina 
Polovinkaitė studijuos Vil
niaus Pedagoginiame uni
versitete, Oksana Svečkaitė 
- Vilniaus kolegijoje banki
ninkystę; Onutė Šilkaitė 
įstojo į Vilniaus kolegijos 
Medicinos fakultetą. Siais 
metais baigiamojoje klasėje 
yra septyni moksleiviai: Ma
rija Kaliauskaitė, Viktorija 
Kondratavičiūtė, Elena Min
diulytė, Ona Raišytė, Arvy
das Sinkevičius, Ilona Tėve-
1 ytė ir Povilas Zdančikas. 

Norvegija 
Šiame krašte su 6 kilo

gramais narkotikų sulaikyti 
du Alytaus gyventojai. Ma
noma, kad jie šiuos narkoti-

~us gabeno į Norvegiją ir 
Svediją. Bandoma nustatyti, 
ar šie narkotikai buvo paga
minti Lietuvoje. Pastarai
siais metais Lietuvoje buvo 
likviduota ne viena sinteti
nių narkotikų laboratorija. 
Jose būdavo gaminami aukš
tos kokybės narkotikai ir iš
vežami į užsienį. Lietuvos 
kriminalinės policijos parei
gūnai, kaip skelbia Lietuvos 
žiniasklaida, kol kas negali 
nei paneigti, nei patvirtinti, 
kad platinami narkotikai bu
vo pagaminti Lietuvoje. Su 
lietuviais taip pat buvo su
laikyti keli Norvegijos gyven
tojai ir ateiviai iš kitų kraštų. 
Sulaikant įtariamuosius, 
bendradarbiavo Lietuvos, 
Alytaus mjesto policijos pa
reigūnai, Svedijos ir Norve
gijos policija bei muitininkai. 
Atimtų narkotikų rinkos ver
tė siekia iki 360,000 Norve
gijos kronų (160,000 litų) . 

Belgija 
Lietuvos piliečiai Egidi

jus Baraišys, Darius Dobro
diejus, Dainius Gasporavi
čius ir Tomas Polita rug
pjūčio 19 d. dalyvavo didžiau
siame ir skandališkiausiame 
pabėgime iš kalėjimo šiame 
krašte - iš Flandrijoje esan
čio Dendermond miesto ka
lėjimo sugebėjo pabėgti 28 
kaliniai. Maždaug pusė pa
bėgusių priklausė tai pačiai 
vagių grupei, kurią sudarė 
Rumunijos, Gruzijos, Armė
nijos, buvusios JugosĮavijos 
bei Lietuvos piliečiai. Si gru
pė siautėjo po visą kraštą. 
Jie labiausiai domėjosi pini
gais, brangenybėmis, nešio
jamais kompiuteriais bei te
lefonais. Kalinys iš Kosovo 
buvo prityręs spynų meist
ras. Savo kameros duris at
rakino peiliu, sudaužytomis 
veidrodžio šukėmis pagrasi
nęs prižiūrėtojams atėmė iš 
jų kamerų raktus ir paleido 
kitus kalinius. Iš paklodžių 
susuktomis virvėmis nusilei
do kalėjimo siena. 

Ispanija 
Nusikaltėlius iš Lietu

vos išaiškinti pasidarė leng
viau, kai Madride pradėjo 
veikti Lietuvos policijos at
stovas E. Ušinskas. Jis nau
dojasi Lietuvos vidaus reika
lų ministerijos duomenimis. 
Pernai Ispanijoje buvo sulai
kyti 725 Lietuvos piliečiai, iš 
jų 57 ieškomi nusikaltėliai 
Lietuvoje. E. Ušinskui, nau
dojantis duomenimis iš Lie
tuvos, greitai pavyksta su
sekti nusikaltėlius su pavog
tais dokumentais. Pernai lie
tuviški vairuotojo pažymėji
mai buvo labai populiarūs 
tarp Europos sąjungos pilie
čių. Kai policija pajuto, kad 
šie leidimai gali būti netikri, 
kreipėsi į E. Ušinską, kad 
juos patikrintų. Taip ir buvo 
išaiškinti vairuotojo padirbti 
leidimai. Madride pradėjus 
dirbti E. Ušinskui, sunaikin
ta "šantarų" grupė, kuri prie
vartavo lietuvius Almerijos 
provincijoje. Bendromis Lie
tuvos ir Ispanijos policijų 
pastangomis buvo suimti ir 
kiti nusikaltėliai. J.A. 
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GEDIMINAS KURPIS 

Nuotykinga kelionė į Ukrainą 
Tęsinys iš 42 nr. 

Dar spėjome po Didžiosios tur
gaus aikštės arkadomis landžiodami 
surasti kavinaitę. Išgėrę kavos traukė
me atgal prie miesto vartų ir į autobu
są. Vos spėjome pasiekti sekantį mies
telį, kai mums kelią užtvėrė masė žmo
nių su vėliavomis ir keli policininkai. 
Sustojom. Policininkas sakė, kad rei
kės laukti, kol žmonės pabaigs melstis 
prie gatvėje įrengto altorėlio. Paklaus
tas, ar negalima būtų pravažiuoti kita, 
paralele, gatve, policininkas patarė 
palaukti čia, nes kitoje gatvėje vyksta 
kitos parapijos procesija. Sekantį 
miestelį pravažiavom nesustabdyti, 
bet vėliau buvom užblokuoti didžiulės 
procesijos su vėliavom ir nešiojamais 
altorėliais. Vėl laukėm. 

Važiuojant toliau link Ukrainos 
pasienio pastebėjau, kad pakelėje yra 
labai daug gandralizdžių - beveik kas 
antras telefonstulpis karūnuotas 
gandralizdžiu. Pradėjau skaičiuoti: 
dešimt, dvidešimt. .. septyniasdešimt 
(galvojau, aplink nesimato balų nei 
pelkių, kur jiems užtenkamai varlių 
maistui surasti). Po to jau mečiau skai
čiuoti, bet gandralizdžių vis dar buvo 
iki pat pasienio pereinamojo punkto, 
kur prasidėjo mūsų stambesni nuo
tykiai. 

Pasirodo, prieš kelias savaites šis 
punktas pradėjo nepraleisti autobusų, 
tik lengvas mašinas ir sunkųjį trans
portą. Turėjom pasienio keliuku, ku
ris nepasižymėjo gera kokybe, 47 km 
važiuoti iki sekančios Dorohust/J ago
din muitinės. Ten turėjom užpildyti 
formas su 10 klausimų "kirilica" (ru
siškomis raidėmis). Vadovė sakė, kad 
taip greičiau pravažiuosim, nes užpil
džius lotyniškomis raidėmis gali prisi
eiti laukti vertėjo. Bet ir be vertėjo 
laukėm trejetą valandų, kol praleido. 
Mat, Ukrainos muitinės dar neturi 
kompiuterių, todėl viskas įregistruoja
ma į dokumentus ranka. Lengvos ma
šinos, matėm, pravažiuoja greičiau, 
ypač grįžtančios ukrainietiškos iš Len
kijos su įvairiais pirkiniais, kyšančio
mis iš bagažinės dėžėmis, pririštais 
ant stogų šaldytuvais. 

Keliaujant toliau Ukrainos lygu
momis susitikom su daugiau proble
mų: degalinės, kurių žymiai mažiau 
nei Lenkijoje, neturi nei tualetų, nei 
krautuvėlių, tik benzino ir dyzelino 
pompas. Teko sustoti tankesniame 
miške, kur moterys buvo pasiųstos de
šiniu, vyrai kairiu keliuku gylyn. Pra
važiuoti Ukrainos kaimai palyginus 
labai dideli, net iki kelių šimtų namu
~ų. Didesnių pastatų matėsi retai. 
Zmonės vaikščiojo pėsti arba važiavo 
dviračiais. Mašinų prie beveik kiek
vieno namuko, kaip Lietuvoje ar Len
kijoje, nesimatė. Atrodo, kad Ukraina 
dar neatsigavo po sovietinių laikų, ne
praturtėjo. 

Luckas - buvusi Gediminaičių 
tėvonija 

Lucką pasiekėme dar nesutemus, 
todėl skubėjome ne į viešbutį, bet į 
senamiestį prie pilies. Aukštutinė Liu
barto Gediminaičio pilis jau buvo už
daryta. Apžiūrėjome jos kiemą iš lau
ko pusės per durų plyšius. Pilies rūmų 
nei kitų pastatų jau seniai nebėra, tik 
gynybinė siena ir bokštai belikę, ir tie 
atrodo keliskart atstatyti, remontuoti. 
Būrelis mūsiškių dar mėgino apeiti 
aplink pilį palei sieną, bet greitai su
grįžo: žolė palei taką aukšta, pats ta
kas nelabai švarus. Bet prie pat pilies 
pamatėm gražiai atrodantį restoraną, 
pavadintą "Korona Vitovta"(Vytauto 
karūna). Pasivaikščiojom po sena
miestį, kuriame matėsi keletas gražiai 
atremontuotų namų, daug sukrypusių 

Senosios didybės pėdsakais Šv. Romos imperatorius ir Vengrijos 
karalius Zigmantas L Be jo, suvažiavi
me dalyvavo Lenkijos karalius ir DLK 
Jogaila, DLK Vytautas, visi trys su 
žmonomis; Mozūrų, Pamario, Lieg
nitzo, Riazanės, Odojevo, Naugardo, 
Pskovo kunigaikščiai, Maskvos di
džiojo kunigaikščio Vosyliaus, Tverės 
kunigaikščio, Vokiečių ordino magist
ro Paui von Rusdorf, Aukso ordos, 
Danijos karaliaus, Bizantijos impe
ratoriaus pasiuntiniai, Krymo ir Už
volgės totorių chanai, Moldavos "gas
padorius", daug Lenkijos ir Lietuvos 
didikų, Vytauto pareigūnų ir jo bajorų. 

Nors suvažiavimo dienotvarkėje 
buvo daug sprendimams paruoštų pa

Lucko pilis - priešakinis bokštas vadinamas Švitrigailos bokštu, už jo 
Liubarto bokštas; jo kairėje ''Vytauto karūnos" restoranas. Kairėje senamies
tis, kurio visi didieji pastatai ir šventovės restauruoti, toli dešinėje prasideda 
naujamiestis Ntr. iš interneto 

„ siūlymų, kaip turkų, husitų, Molda
vos, lenkų-kryžiuočių sienos, Hanzos 
miestų ginčo su Danija, bažnytinės 
unijos ir kiti klausimai, nuspręsta buvo 
nedaug. Net imperatoriaus pasiūly
mas suteikti DLK Vytautui karališką 
karūną nebuvo galutinai išspręstas. 
Kryžiuočiai ir lietuviai tam pritarė, 
lenkai bijojo, kad tuo atveju Lietuva 
visai atsiskirs nuo Lenkijos, nes karū
na karūnai negali būti pavaldi. Jogaila 
delsė: Vytautas neturėjo sūnų, todėl 
karūna po jo mirties atitektų Jogailai
čiams, bet lenkų senatoriai tam griež
tai priešinosi. Taip Vytautas ir nesu
laukė karūnos, nes netrukus mirė. 
Kronikininkai plačiai aprašė šio suva
žiavimo pasiruošimą, jo eigą ir Vytau
to vaišingumą. Rašė, kad Vytautas 
puošniai apsirengęs spindėjo savo di
džioje garbėje, per septynias savaites 
kasdien vaišėms buvo parūpinta po 
500 statinių midaus (jau neskaitant 
alaus ir vyno), paskersta po 500 tely
čių, 500 šernų, 1400 avinų ir t.t. Gal 
čia jie ir perdeda, bet norėta išryškinti 
Vytauto garsą, jo beribį vaišingumą, 
įspūdingai pristatyti šį retą ir iškilmin
gą įvykį ateities istorikams. 

lūšnelių, grįstų ir purvinų gatvelių. 
Matėm ir katalikų katedrą bei vienuo
lynus, ir Rytų apeigų vienuolyną, ir 
buvusią sinagogą, bet visi tie pastatai 
po kelis kartus atstatyti, nes Luckas 
kelis kartus degė, buvo nusiaubtas to
torių, kazokų, aplink jį buvo dideli 
mūšiai l ir 11 Pasaulio karo metais. 
Žodžiu, susidariau įspūdį, kad Lucko 
senamiestis sulaukė beveik tokio pa
ties likimo, kaip A. Baranausko apra
šytas Anykščių šilelis: keli nameliai 
apykreiviai liko ... 

Kadaise Luckas buvo didingas LDK 
kunigaikščių miestas 

Sakoma, kad Lucką įkūrė dule
bai, sena slavų gentis, tada vadinę jį 
Lučesku, ir jis buvo žemesnio Riurikų 
kunigaikščio gyvenvietė su medine pi
limi. Pirmą sykį paminėtas 1085 me
tais Ipatijaus kronikoje. Nuo Xll š. 

Lucko miesto pilies Liubarto bokštas 

priklausė Haličo-Voluinės kunigaikš
tijai. 1255 metais, pasak minėtos kro
nikos, Lietuvos karaliaus Mindaugo 
kariuomenė kovojo netoli Lucko, o 
1321 metais paskutinis Voluinės kuni
gaikštis žuvo kovoje su DLK Gedimi
nu. Tada jauniausias Gedimino sūnus 
Liubartas vedė Vladimiro kunigaikš
čio Andriejaus dukrą ir gavo valdyti 
Lucko sritį, vėliau visą Voluinę. 

Liubartas Lucke pastatydino mū
rinę pilį ir ten gyveno iki mirties, 1384 
metų. 1392 metais Jogaila atidavė 
Lucką Vytautui, kuris jį pavertė ant
rąja Lietuvos sostine, išbaigė mūrinės 
pilies statybą. Luckas tapo dviejų vys
kupijų centru - katalikų ir ortodoksų. 
Tuo metu Lucke buvo jau 19 cerkvių, 
dvi katalikų šventovės, keli vienuoly
nai, sinagoga (dėl visų religinių insti
tucijų Luckas buvo pramintas "Volui
nės Roma"), miestan Vytautas atsi
kvietė svetimtaučių pirklių, amatinin
kų, daugiausiai armėnų, totorių, žydų, 
karaimų. Lucke 1429 metais įvyko 
garsusis suvažiavimas, kuriame buvo 
iškeltas Vytauto karūnavimo klausi
mas. Po Vytauto mirties Jogaila aJida
vė Lucką DLK Kęstučio sūnui Zygi
mantui Kęstutaičiui, 1442-1452 Lucką 
valdė DLK Algirdo sūnus Švitrigaila, 
o po Liublino unijos Luckas ir visa 
Voluinė buvo perduota Lenkijai. 1795, 
po 111 Lietuvos-Lenkijos padalinimo 
Luckas atiteko Rusijai, bet 1919 me
tais grįžo Lenkijai. 1939 metais tapo 
Ukrainos dalimi. 

Didysis Lucko suvažiavimas 1429 
metais 

Norėtųsi šį suvažiavimą paminėti 
atskirai, kadangi tais laikais tai buvo 
didelis įvykis, nes jame dalyvavo pats 

Lesia Ukrainka (1871-1913) -
Ukrainos poetė, rašytoja, patriotė 
Bevaikščiodami senamiestyje pra

ėjome gražiai atremontuotą namelį, 
ant kurio buvo užrašas, kad jame 
1890-1891 metais gyveno Kosač šei
ma. Būčiau praėjęs pro jį nesustoda
mas, jei Danutė nebūtų pasakiusi, kad 
Larisa Petrivna Kosač - tai poetė Le
sia Ukrainka. O, apie ją buvau girdė
jęs, nes mačiau jai pastatytas statulas 
ir Toronte (High Park), ir Saskatche
wan universitete (Saskatoon, SK), ir 
Edmontone (AB). Vėliau mačiau jos 
statulas Lucko "naujamiestyje" ir Lvo
vo pagrindinėje gatvėje. Ją gerbia uk
rainiečiai tėvynėje ir išeivijoje. 

Larisa gimė inteligentų šeimoje 
Novograd-Volynski miestelyje, Ukrai
nos žemėje, kuri tuo metu buvo Rusi
jos imperijos dalis. 

Nukelta į 9-tą psl. 

Restorano "Vytauto karūna" iškaba Namas Lucke, kuriame 1890-1891 metais gyveno poetės Lesia Ukrainkos 
Lucko mieste (Kosač) šeima 



Mamontovas Toronte! 
Andrius Mamontovas su 

grupe koncertuos Toronto 
Lietuvių Namuose, Kara
liaus Mindaugo salėje š.m. 
lapkričio 12 d., 4 v.p.p. And
rius Mamontovas yra vadina
mas vienu populiariausių vi
sų laikų Lietuvos dainininku. 
1984-1997 m. bene populia
riausios Lietuvos grupės "Fo
je" vadovas, muzikos ir žo
džių autorius, su šia grupe iš
leidęs per 10 albumų. 

mečia žmonių Lietuvoje ir 
tapo vieninteliu muzikos pa
saulio atstovu šiame sąraše, 
kurį daugiausia sudarė poli
tikai, sportininkai. 

Melodingų "pop" ir roko 
dainų dėka "Foje" Lietuvoje 
laimėjo visus įmanomus ap
dovanojimus (geriausia gru
pė, geriausias albumas, ge
riausias vaizdo klipas, geriau
sia daina, metų kompozito
rius ir kt.) ir taip pat dideles 
gerbėjų auditorijos simpati
jas. Autoritetingos pozicijos 
muzikos pasaulyje leido 
Andriui Mamontovui 1991 
metais surengti koncertą, ap
saugojusį Vilniaus Spaudos 
rūmus nuo sovietinės armijos. 

sias vienos grupės ar atlikėjo 
koncertas Lietuvoje. 

1999 m. daina Mono arba 
stereo tapo populiariausia 
metų daina, o šio kūrinio 
vaizdo klipas iki šiol išlieka 
kaip vienas geriausių Lietu
voje. Per savo solinę karjerą 
Andrius Mamontovas išleido 
6 studijinius, akustinį ir re
miksuotų kūrinių albumus. 
Kol kas paskutinis studijinis 
albumas Beribiam danguje 
buvo išleistas 2003 m. Šį dis
ką lydėjo europinė koncertų 
išvyka su pasirodymais ketu
riose valstybėse. 

Būdamas viena ryškiau
sių lietuviškos muzikos 
žvaigždžių 1995 m. Andrius 
Mamontovas išleido pirmąjį 
savo solinį albumą Pabėgi
mas, nors įvairių solo bandy
mų buvo ir keleriais metais 
anksčiau. 

Tais pačiais 1997 m. gar
sus teatro režisierius Eimun
tas Nekrošius charizmatišką
jį dainininką pakvietė vaidin
ti pagrindinį vaidmenį spek
taklyje Hamletas, kuris su
laukė didelio pasisekimo 
tarp žiūrovų ir kritikų įvai
riose pasaulio šalyse, buvo 
parodytas didžiausiuose Ita
lijos teatruose, Šiaurės ir Pie
tų Amerikoje, Azijoje. Pa
saulinę Hamleto išvyką 1996-
2005 metais sudarė per 140 
pasirodymų beveik 40-tyje 
pasaulio šalių. 

2003-2004 m. Andrius 
Mamontovas du kartus iš ei
lės (ko dar niekam nėra pa
vykę) nugalėjo geriausios 
metų dainos ir geriausio me
tų albumo nominacijoje 
"Bravo" rinkimuose, kuriuo
se iš viso yra laimėjęs dvylika 
apdovanojimų. 2004 m. ge
gužės 1 d. Andrius Mamon
tovas tapo pagrindine Berly
ne prie Brandenburgo vartų 
~kusio festivalio žvaigžde. 
Sis renginys buvo organizuo
tas Europos sajungos naujų 
valstybių priėmimo proga. 1997 m. Andriaus Ma

montovo pasisekimą su gru
pe "Foje" vainikavo baigia
masis koncertas Vilniaus 
Vingio parke 60,000 žmonių 
auditorijai. Iki šiol šis pasiro
dymas išlieka kaip didžiau-

Andrius Mamontovas 
buvo pagrindinė žvaigždė 
svarbiausiuose Lietuvos 
"pop" ir roko festivaliuose ir 
buvo pakviestas koncertuoti 
kartu su pasaulinėmis garse
nybėmis Bryan Adams (1999 
m.) ir "Sting" (2001 m.). 
Andrius Mamontovas yra iš
rinktas tarp dešimties popu
liariausių praėjusio dešimt-

2004 m. pabaigoje buvo 
išleistas pirmasis lietuviškas 
vaizdo klipų DVD TV dainos, 
kuriame sudėtas 21 Andriaus 
Mamontovo vaizdo klipas ir 
filmas. Inf. 

Senosios didybės ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Mama samdė repeti
torius, kad vaikus mokytų ukrainiečių kalba 
(mokyklose mokė rusiškai) ir namuose vienin
telė leistina kalba buvo ukrainiečių. Būdama 
aštuonių metų parašė pirmą eilėraštį Viltis, o 
po penkerių metų jos eilėraštis Pakalnutė 
pasirodė Lvovo žurnale Zoria, pasirašytas 
slapyvardžiu Lesia Ukrainka. Tuo metu jos 
dėdė skatino ją studijuoti ukrainiečių liaudies 
dainas, padavimus, istoriją. Septyniolikos 
metų Larisa su broliu suorganizavo literatų 
būrelį vardu Plejada ukrainiečių literatūros 
platinimui ir užsienio klasikų vertimui į 
ukrainiečių kalbą. 

Būdama silpnos sveikatos, turėjo keliauti 
į sausesnio ir šiltesnio klimato kraštus - Vokie
tiją, Austriją, Italiją, Bulgariją, Krymą, Kau
kazą, Egiptą. Domėjosi kitomis kultūromis, 
kelionių įspūdžius aprašė savo knygoje. Išmo
ko devynias kalbas, kad galėtų skaityti litera
tūrą originaluose. Pirmoji jos poezijos knyga 
Dainų sparnais buvo išleista 1893 metais Va
karų Ukrainoje, kuri buvo Austro-Vengrijos 
teritorijoje (Rusija neleido spaudos ukrainie
čių kalba, kaip ir Lietuvoje lietuviškai). Rašė 
ne ti~ eilėraščius, bet ir poemas (Septynios sty
gos, Zvaigždėtas dangus, Ašaros - perlai, Krymo 
atsiminimai), vaidinimus (Bajoraitė, 1914, 
Girios daina, 1912), prozą, literatūros kritiką, 
sociopolitines apybraižas. Mirė Tifliso sanato
rijoje, Kryme. Jos gyvenimas galėtų taip pat 
būti geru pavyzdžiu išeivijos lietuviams, ką gili 
tėvynės meilė skatina atlikti. 

Lucko "naujamiestyje" 
Iš senamiesčio autobusas mus atvežė į 

naująją miesto dalį, kurioje buvo ir mūsų vieš
butis "Gostinica Ukraina" Slovackio (lenkų 
poeto, gimusio Voluinėje, jaunystę praleidu
sio Vilniuje, palaidoto Krokuvos Vavelyje kar
tu su Adomu Mickevičiumi vienoje kriptoje) 
gatvėje. Jau buvo tamsu. Kai kurie mūsiškiai 

išėjo ieškoti pinigų keityklos, kiti restorano, 
dar kiti maisto krautuvės. Tos miesto dalies 
apžiūrėjimą palikau kitam rytui. 

Po pusryčių išėjau apsidairyti. Slovackio 
gatvė plati, judėjimas nemažas. Kai reikėdavo 
pereiti gatvę, išmokau palaukti, kol graži mer
gina eidavo, tada su ja pereidavau, nes vairuo
tojai sustodavo ir į ją spoksodavo - manęs vie
no jie vaizduodavo nematą ir spausdavo gazą. 
Pirmiausia praėjau didžiulę gėlių parduotuvę 
su daug įvairių ir gražių bukietėlių - atrodo, ir 
lenkai, ir ukrainiečiai labai mėgsta gėles. Na
mai gražūs, naujai dažyti, toliau užkandinės, 
kitos parduotuvės su brangiomis prekėmis, 
kailiais, kristalo, porceliano gaminiais, tikriau
siai skirtais turistams. Praėjau Taras Ševčenko, 
Lesią Ukrainką - gražios statulos ant marmo
rinių pjedestalų. Gėlių lysvės, suoleliai vienoje 
gatvės pusėje, medžiai- abiejose. Nuo viešbu
čio į kitą pusę, statmenai didžiajai gatvei -
pėsčiųjų gatvė. Ten jau ne tokie gražūs sulip
dyti į eilę namai, daug cigarečių bei spaudos 
kioskų, bet parduotuvės kai kurios net nepa
žymėtos nei kad parduotuvės, nei ką parduo
da. Vietiniai turbūt ir be reklamos gerai žino 
kur kas parduodama. 

Truputis statistikos ir egzotikos: XVII š. 
vidury Lucke buvo 50,000 gyventojų, 1939 m. 
sausio 1 d. buvo 39,000, iš jų 17,500 žydų ir 
13,500 lenkų. 2004 metais buvo 202,500, iš jų 
per 55% ukrainiečių. Tarp kitko, neseniai 
skaičiau įdomią, kad ir keistą žinutę: š.m. spa
lio vidury Lucke organizuojamas Ukrainos la
šinių mėgėjų čempionatas su moksline ir kuli
narine konferencija tema Lašiniai -geras da
lykas ir pramoginiais renginiais, kaip geriausių 
kiaulių ir kuilių paradas, kiaulių grožio kon
kursas, kiaulių turgus, lašinių paroda; numa
toma ateity pastatyti paminklą lašiniams ir 
įsteigti kiaulių vaškinių figūrų (figūrų?!) mu
ziejų. Atrodo, mes truputį paankstinom ap
lankyti Lucką, nes šis renginys galėtų būti la
bai įdomus. 

Nuotraukos G. Kurpio 
(Bus daugiau) 
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lil KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lenkijos prezidento 

Auksinį padėkos kryžių 
Lenkijos respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Lietuvoje Janusz 
Skolimowskis įteikė Vilniaus 
miesto teatro meno vadovui 
ir režisieriui Oskarui Koršu
novui už nuopelnus plėto
jant Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimą. Kryžiai 
už nuopelnus buvo įteikti 
Lietuvos kultūros ir meno 
veikėjams: Osvaldui Dauge
liui, Sigitui Gedai, Mariui 
Ivaškevičiui, Aleksandrui 
Macijauskui, Rimantui Mik
niui, Alvydui Nikžentaičiui, 
Romualdui Požerskiui ir An
tanui Sutkui. Lenkijos res
publikos Kavalieriaus kry
žiaus ordinais už ypatingus 
nuopelnus apdovanoti Juo
zapas Domarkas, Edmundas 
Gedgaudas, Mečislovas Ju
čas ir Rimas Tuminas. 

Klaipėdos muzikiniame 
teatre spalio 19-29 dienomis 
statoma Piotr Čaikovskio 
9pera Eugenijus Oneginas. 
Sis pastatymas yra skirtingas 
tuo, kad jame pagrindinius 
Tatjanos, Onegino, Olgos, 
Lenskio ir Gremino vaidme
nis kuria Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos aukštųjų muzikos 
mokyklų absolventai, laimė
ję atrankinį konkursą. Taip 
siekiama įprasminti valsty
bės investicijas ugdant nau
juosius atlikėjus bei formuo
jant Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro trupę. Mė
nuo intensyvių repeticijų ša
lia profesionalių, ilgametę 
patirtį turinčių muzikų leis 
visapusiškai pažinti jaunuo
sius solistus, talentingiau
siems ateityje leidžiant prisi
jungti prie teatro kolektyvo. 

Drąsus ir naujoviškas 
muzikinio teatro žingsnis 
buvo patikėti ir operos reži
sieriaus bei scenografo pa
reigas debiutuosiantiems ak
toriui ir režisieriui, TV ir ra
dijo laidų vedėjui, vienam iš 
"Keistuolių" teatro steigėjų 
Sigitui Jačėnui bei dailinin
kui Arvydui Nekrošiui. 
Spektaklio choreografė-In
ga Briazkalovaitė, ką tik la
bai sėkmingai sušokusi Kar
men naujausioje teatro 
premjeroje. Kadangi teatro 
pastatas buvo statytas kaip 
miesto kultūros namai, sce
na yra labai primityvi. Todėl 
turės būti taikomi nauji sce
nografijos technologijų prin
cipai, kuriuos, jei pasiseks, 
bus galima naudoti ir kitiems 
pastatymams. 

Tarptautinę vertėjų die
ną, rugsėjo 30-ąją, Taikomo
sios dailės muziejuje buvo 
įteiktos dvi Šv. Jeronimo 
premijos. Viena premija bu
vo skiriama grožinės ir hu
manitarinės literatūros ver
tėjui už pastarųjų trejų metų 
geriausiai į lietuvių kalbą iš
vers tus kūrinius. Lietuvos 
literatūros vertėjų sąjungos 
valdybos sudaryta vertinimo 
komisija, susipažinusi su 9 
kandidatų išverstais kūri
niais, šiųmetinę premiją sky
rė Irenai Balčiūnienei už XX 

š. anglų ir amerikiečių litera
tūros klasikos vertimus. Kita 
premija, skiriama grožinės ir 
humanitarinės lietuvių lite
ratūros vertėjui į užsienio 
kalbą ir už lietuvių literatū
ros populiarinimą užsienyje, 
šiemet buvo paskirta vertė
j ai į kroatų kalbą Mirjanai 
Bračko. 

Šiaulių dramos teatras, 
šiemet švenčiantis savo gy
vavimo 75-metį, naują sezo
ną pradėjo pasikeitęs. Iki 
rugsėjo vidurio vyko remon
to darbai žiūrovų salėje ir 
teatro fojė. Salėje buvo pa
keisti visi 426 parteryje, bal
kone ir ložėse žiūrovų krės
lai. Na uji krėslai buvo ap
traukti tamsiai raudonos 
spalvos medžiaga; visa salė 
išklota nauja kilimine danga. 
Per porą mėnesių šią vasarą 
pasikeitė ir teatro scena: bu
vo pasiūta nauja scenos už
danga, kulisai, galinė ir hori
zontinė uždangos, rampos 
priekis. 

Naują sezoną teatras pra
dėjo rugsėjo 23 dieną pirmą
ja naujo sezono premjera, 
Nijolės Mirončikaitės reži
~uotu spektakliu Sriubinė. 
Siaulių dramos teatras buvo 
įsteigtas 1931 m. rugsėjo 23 
dieną. Pirmoji premjera bu
vo Carlo Gozzi tragikomiška 
pasaka Princesė Turandot, 
kurią režisavo garsusis Bori
sas Dauguvietis. Jau nuo sa
vo pirmo sezono teatras tapo 
ryškiu kultūros centru šiau
rės Lietuvoje, atliekančiu 
plačią šviečiamąją misiją, 
daug vaidil!ančiu ir gastro
liuojančiu. Siuo metu teatro 
repertuare apie 30 vaidini
mų įvairaus amžiaus pub
likai. 

Kristupo vasaros festi
valyje vilniečiams buvo pri
statytas naujas renginys -
Rusų dramos teatre džiazo 
ritmais buvo atkurtos seno
sios 1936 metų Lietuvos žy
dų vestuvės. Projekte "Ketu
bah" dalyvavo "Vilniaus 
klezmeriai", garsūs džiazo 
atlikėjai ir didžėjai. Klezmer 
- tai instrumentinė Rytų Eu
ropos (nuo XVII š. ir Lietu
vos) žydų muzika, neatsieja
ma žydų muzikinės tradici
jos dalis. Jokios žydų šeimos 
bei bendruomenės džiaugs
mo šventės neapsieidavo be 
klezmerių muzikos. Tradici
nė kapelos sudėtis buvo 
smuikai, klarnetas, bosas, 
mandolina, armonika ir mu
šamieji. Vienoje klezmerių 
kapeloje grojo ir Vilniuje gi
musio legendinio smuikinin
ko Jaša Heifetz tėvas ir pir
mas jo muzikos mokytojas. 
"Vilniaus klezmeriai" debiu
tavo 2003 metais. Orkestre 
groja žinomi Lietuvos džia
zo muzikantai: perkusinin
kas Arkadijus Gotesmanas, 
trimitininkas Valerijus Ra
moška, kontrabosininkas 
Eugenijus Kanevičius. Ren
ginio sumanytojas- didžėjus 
Max Reinhard. Projektą rė
mė Litvakų fondas ir Tauti
nių mažumų ir išeivijos de
partamentas. G.K. 
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KAS~S VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketv1rtad. 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. 
ANA~ILYJE: antrad. nuo 9 ~.r .. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. 1r penktad. nuo 11 v.r. 1k1 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 p~lnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

YPATINGAS BŪDAS TAUPYTI 

AUKŠČIAUSIAS PALŪKANAS KANADOJE* 
SKAMBINKITE 

416-532-3400 
* l mettĮ GIC 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

ŠTURMU 
Sl.UNTINIAI Į LIETUVĄ 
LEKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmi~as iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
N1agara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

Lietuvos ir Lenkijos santykių istorija 
AUDRIUS MAKAUSKAS 

A. Makauskas: Kalbėda
mas apie dvišalius Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, esate juos 
palyginęs su "dramblio ir viš
čiuko sąjunga". Kodėl manote, 
kad pemefyg glaudūs santykiai 
su šia kaimyne Lietuvai nenau
dingi? 

Prof. Edvardas Gudavi
čius: Nedrįsčiau spręsti, nau
dingi jie ar ne. Norėdami tai 
įvertinti privalome galvoti 
apie labai didelį laiko tarpą. 
Kažkada Lenkija net išgelbė
jo Lietuvą. Turiu omenyje, 
kad ir XVII amžiaus vidaus 
karą. Tačiau, kita vertus, tokie 
santykiai gali būti ir pražūtin
gi. Toks būtų buvęs santykių 
pratęsimas po Giedraičių, Šir
vintų mūšių 1920-aisiais me
tais. 

Apskritai įvertinti visą 
Lietuvos ir Lenkijos santykių 
kontekstą labai sunku. Tai sa
votiškas laimėjimų ir nesėk
mių mišinys. Manyčiau, kad 
daugeliu atvejų jie Lietuvai 
buvo labiau naudingi neguža
lingi. Lietuva buvo atsilikusi 
valstybė ir tam tikra prasme 
būtent toks "viščiukas". Tiesa, 
susiklosčius palankiai konjuk
tūrai, pasinaudojus kaimynų 
silpnumu, Lietuvai pavyko 
tapti valstybe "nuo jūros iki 
jūros", sukurti karinę monar
chiją. Didelė sėkmė buvo pri
vačios nuosavybės visuome
nės susikūrimas Lietuvoje 
(kaip buvę visoje Vakarų Eu
ropoje). Nuosavybės santykiai 
buvo persmelkę visuomenę 
iki pat gilumos. Tuo Lietuva 
buvusi pranašesnė už Rusiją. 
Dėl tos priežasties prijungtų 
žemių gyventojai buvo palan
kūs Lietuvai. Lietuvių kuni
gaikščiai apsikrikštydavo sta
čiatikiais, susituokdavo su vie
tinėmis rusėmis, susirišdavo 
giminystės, socialiniais ryšiais 
- taip Lietuva ten sukūrė savo 
valstybinę struktūrą. Lietuviai 
sunaikino Rusijos valstybinę 
struktūrą iš esmės, kur kas Ia-

biau nei totoriai. Didelės rusų 
tautos dalis atskilo, ji tapo 
orientuota į Vilnių. Tie ryšiai 
buvo stiprinami Bažnytinės 
unijos. Taigi galima sakyti, 
kad valstybėje gyveno dvi Lie
tuvai lojalios tautos: lietuviai 
ir gudai - jau nebe rusai. Taigi 
pasinaudojus konjuktūra Lie
tuva tapo kažkuo, bet ji vis 
dar buvo silpna. 

- Ir, Jūsų manymu, unija 
su Lenkija padėjo Lietuvai su
stiprėti? 

- Krėvos sutartis, perso
nalinė unija, Lietuvai buvo 
pražūtinga. Tačiau kažką ir 
laimėjome: stiprią sąjunginin
kę, inteligentijos sluoksnio at
ėjimą, kelio į Europą pradžią. 
Tuo metu Lietuva buvo atsili
kusi, nebuvę galimybių su
kurti savo inteligentijos 
sluoksnį. Bet tokio sluoksnio 
poreikis buvęs, tad neaugant 
kadrams Lietuvoje viskas ėjo 
iš Lenkijos. Ateidami vieni 
lenkai atsivesdavo kitus, tad 
jų atvyko labai daug. Visų pir
ma tai buvo dvasininkai, pirk
liai.Tai buvusi kolonizacija, 
prilygstanti sprogimui. Lenki
ja europietiškoms vertybėms 
įsisavinti turėjo šešis-septynis 
šimtus metų, todėl ten viskas 
vyko palaipsniui, nedidelėmis 
injekcijomis. O Lietuvoje įvy
ko sprogimas. Taip Lietuva iš 
dalies tapo antrąja Lenkija, 
nes, nors lenkų nebuvo labai 
daug, jie buvę reikšmingi kaip 
intelektualai. Su jais atėjo pa
žanga. Lenkija buvo tarsi do
norė, suteikianti visas euro
pietiškas vertybes, nors kultū
rinės politikos Lietuvos atžvil
giu ji, manyčiau, neturėjo. Jei 
pažiūrėtume į vokiečių kultū
rinę misiją ir palygintume ją 
su lenkų, tai būtų kaip dangus 
ir žemė. Tai vokiečiams pade
dant Mažojoje Lietuvoje atsi
rado lietuvių kalbos grama
tika, pradėtos spausdinti lie
tuviškos knygos. 

- Kalbant apie dabarlį - ar 
manote, kad Lietuvai pavyksta 

Krėvos unijos aktas Krėvos pilies griuvėsių fone 

apginti savo interesus santy
kiuose su Lenkija? 

- Manyčiau, kad Lietuva 
sugeba apginti savo interesus. 
Kita vertus, akivaizdu, kad 
padaroma ir klaidų. Svarbiau
sia yra suprasti, kad geri san
tykiai turi būti paremti nauda 
valstybei, tokios naudos ieško
jimu, savų interesų gynimu. O 
esant tokiai geopolitinei kon
juktūrai, Lenkija mums yra 
be galo reikalinga. Ji reika
linga kaip šalis, galinti būti 
regionio vadove, kuria dėl sa
vo dydžio, deja, negali būti 
nei Lietuva, nei, tarkime Slo
vakija. Kas žino, kas atsitiktų, 
jei mūsų regiono šalys nesusi
burtų, nesusivienytų? Mato
me, kas vyksta aplinkui: Vo
kietija, Prancūzija, Suomija 
yra Rusijos draugės. Vyksta 
Europos "finliandizacija". O 
Lietuvoje - "kėdainizacija". 
Bent jau šiuo požiūriu gal mū
sų jaunoji karta galėtų ką pa
keisti... 

-Ar Jums nesusidaro įspū
dis, kad dvišaliuose Lietuvos ir 
Lenkijos santykiuose įsivyravu
si asimetrija: apie Lenkijos in
teresus, Lietuvos lenkų proble
mas kalbama kur kas dažniau 
ir garsiau nei apie Lietuvos ir 
Lenkijos lietuvių? 

- Dėl to jau galima kal
tinti mūsų politikus, diploma
tus. Turėtų būti tam tikri pir
maujantys interesų pateiki
mai, pavyzdžiui, kalbant apie 
lietuvių tautinės mažumos pa
dėtį Lenkijoje. Svarbus fakto
rius yra ir tai, kad Seinų, Puns
ko lietuviai esą lojalūs Lenki
jos valstybei. O ar tai galima 
pasakyti apie Lietuvos len
kus? Aišku, yra tokių, tačiau 
ar jie turi balsą savo bend
ruomenėje? Todėl kalbant 
apie įvairias problemas, kad 
ir apie Lietuvos lenkų pavar
džių rašybą, reikėtų būti kur 
kas atidesniems. Tiesiog reikia 
suprasti ypatingą padėtį, ku
rioje mes esame. 

(Aušra 2006 m. 17 nr.) 

Ntr. iš Gimtoji istorija 



Punsko sveikatos centras, kuriame buvo įsikūrę lenkų pasienio kareiviai, po ilgų visuomenės 
protestų grąžintas savivaldybei Ntr. J. Kuliešiaus 

Netikėtą posūkį savo karje
roje padarė gerai žinomas Ka
nados spaudoje ir televizijoje 
Moses Znaimer. Palikęs 17 TV 
ir radijo stočių CHUM kanalo 
vadovo kėdę, jis pasuko į ne
įprastą verslą. Kartu su keliais 
bendraminčiais jis įsteigė "Can
nasat" bendrovę, pasiryžę tirti 
kanapių gydomąsias savybes. 
Juos domina galimybės iš šio 
augalo gaminti vaistus nuo py
kinimo po cheminės terapijos 
ir AIDS, mažinant kitų ligų ke
liamus chroniškus skausmus. 
Lig šiol kanapės dažniausiai 
vartojamos atsipalaidavimui 
patirti. M. Znaimerio ir jo 
bendraminčių tvirtinimu, kana
pės, kaip ir kiti gydomieji auga
lai, turi gerą ateitį. Iš jų paga
minti vaistai paprastai neturi 
tokio stipraus pašalinio povei
kio, kokį turi sintetiniai "Celeb
rex" ir kiti vaistai. Savo veiklą 
verslininkai pradėjo, įsigydami 
akcijų vieninteliame valstybi
niame kanapių auginimo ūkyje 
Manitoboje. Kitas žingsnis - ty
rimo laboratorija Albertos uni
versitete. 

Mokslininkai kuria techno
logijas, kurių pagalba organiz
mas saugiai ir veiksmingai įsi
savintų vaistus. Jau 2007 me
tais bus pradėti bandomieji pa
tikrinimai, tačiau, kol vaistai 
pasieks ligonius, turi praeiti 
bent penkeri įvairių tyrimų ir 
stebėjimų metai. Kanada - tre
čioji šalis pasaulyje, kur su gy
dytojų receptu jau nuo 2003 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

metų galima nusipirkti gydo
mosios marihuanos. 

Kanados tėvai, įsivaikinę 
mažuosius iš Hunano provinci
jos (Kinija), nėra tikri, ar jų 
vaikas nebuvo gėdingo sandė
rio auka. Ne legalios prekybos 
vaikais nusikaltėlių grupę išaiš
kino Kinijos policija. Kanadie
čiams Kinijos našlaičiai yra 
svarbiausias šaltinis įsivaikini
mui. Vien tik 2004 metais ka
nadiečiai įsivaikino 1001 mažy
lį. Tačiau policija susekė, kad 
šie vaikų namai kūdikius įsigy
davo nelegaliu būdu, dažniau
siai pavogdami arba nupirkda
mi iš tėvų už 400-500 dol. Pa
prastai užsieniečiai, suradę no
rimą auginti mažylį, vaikų na
mams dovanodavo 3,500 dol. 
Teismas Guandong (čia pirko 
kūdikius) ir Hunan provincijo
se vaikų prekybos vadovę nu
teisė 14 metų kalėjimo, kiti 8 
nariai gavo atitinkamas baus
mes. Dar 23 atsakingi už vaikų 
gerovę pareigūnai taip pat buvo 
nubausti. 

Gyvavimo šimtmetį pami
nėjo Gladstone šokolado fab
rikas ( dabąr "Cadbury Adams" 
verslovė). Sis saldumynų fabri
kas buvo tapęs pirmąja darbo
viete ne vienam pokario atvy
kėliui iš Lietuvos. Fabrikas pra
dėjo savo gamybą 1906 metais. 
Vėliau jį įsigijo Cadbury vers
lovė. Dabar įmonė gamina 60 
įvairių rūšių, daugiausia pieno 
šokolado, gaminių. Be kakavos, 
gaunamos iš Ganos (Afrika), ir 
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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 

kitų sudėtinių dalių, Cadbury 
šokolado gamintojai turi savo 
slaptą pagardą, kuris suteikia 
nepakartojamą skonį jų saldu
mynams. Populiariausias Cad
bury saldėsis - "Cream Egg". 
Pradedant antrąjį šimtmetį, 
planuojama gaminti šokoladą 
su labai nedideliu cukraus kie
kiu. Per metus kiekvienas Ka
nados gyventojas vidutiniškai 
suvalgo apie 7 kg šokolado. 

Kanadietis atostogauja vi
dutiniškai 19 dienų per metus, 
JAV gyventojas - 14, australai 
- 17. Visame pasaulyje nepra
lenkiama Prancūzija. Jos gyven
toj ai vidutiniškai atostogauja 
39 dienas per metus. Tarp Ka
nados provincijų pirmauja Kve
bekas - jie atostogauja beveik 
dvigubai ilgiau nei kitų provin
cijų gyventojai. Tačiau keliau
jantiems atostogų lėktuvais te
ko derinti savo planus prie ne
įprastų pakeitimų. 

Britų Kolumbijos gamto
saugininkai susirūpinę, kad 
provincija nesugebės išsaugoti 
retą, niekur kitur beveik nesu
tinkamą kalnų elnių rūšį 
(mountain caribou). Per pasta
ruosius 10 metų provincijos 
miškuose šių saugotinų gyvūnų 
kaimenės sumažėjo perpus. 
Sengirių kirtimai, kelių statyba, 
sniegoeigių ir malūnsparnių 
triukšmas atėmė natūralias ga
nyklas ir spartina kalnų elnių 
nykimą. S.K. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

2006.X.24 Nr. 43 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

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 
LITHUANIA vs. ESTONIA 

Toronto Men's Baltic Exhibition Hockey Game 

Friday, November 3, 6:15 pm 
Canlan lce Arena - Oakville, 2300 Cornwall Road 

Rink#1 (Restaurant/Bar overlooks Arena) 
Please teel free to come out and support our team 

ATEIKITE PAREMTI MŪSŲ KOMANDĄ! 
Free Admission - Įėjimas nemokamas 

"Toronto klevo lapai" <www.torontoklevolapai.blogspot.coml 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Gintaras Einikis - 37 me

tų veteranas ir buvęs Lietuvos 
krepšinio rinktinės vidurio puo
lėjas. Jį keli Italijos klubai no
rėtų matyti savo komandoje, 
tačiau Gintaro šiuo momentu 
pasiūlymai nedomina. Jis spren
džia šeimos problemas. Gin
taras per 19 metų trukusią kar
jerą yra uždirbęs ne vieną mili
joną litų, triskart laimėjęs olim
pinį bronzos medalį. Jis pa
reiškė - krepšinis padėjo su
kurti šeimos gerovę, bet krepši
nis ją ir atėmė. 

• Madride (Ispanija) iš
traukti burtai, po kurių jau pa
aiškėjo 2007 metų Europos vy
rų krepšinio čempionato ketu
rių grupių sudėtys. Buvusiai 
Lietuvos rinktinei e grupėje 
teks kovoti su du kartus pasau
lio čempionate Japonijoje lietu
vius nuskriaudusia Turkijos ko
manda, Europos vicečempione 
Vokietija ir Čekija. 

• Seštadienį Kaune vyku
siose Lietuvos futbolo (LFF) 
taurės varžybose baigmėje Ma
rijampolės "Sūduva" 1:0 įveikė 
Panevėžio "Ekraną" ir pirmą 
kartą iškovojo LFF taurę. 

• Ministerių kabinetas pri-

Populiarios TV programos Sur
vivor nugalėtojas Aras Baš
kauskas, LA "Bangos" vyrų 
krepšinio komandos narys 

Ntr. E. Misevičienės 

nr aAt..V FOUR SEASONS 
IU'/./FU•\. REALTY LIMITED 

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

Pa rduodant, perka nt 

ar tik dėl in fo rmacijos 

ap ie namus, vasarna

mius, ūki us, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwood o a py
linkėse kre ipki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: sa lvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

pažino Kauno pramogų ir spor
to rūmų Nemuno saloje valsty
binę svarbą sporto raidai ir tau
tiniam šalies įvaizdžiui. Kauno 
pramogų ir sporto rūmai ati
tinka valstybinės svarbos krite
rijus, nustatytus įvairiems spor
to objektams. Įvairios veiklos 
sporto objektuose turi būti su
darytos galimybės rengti ne tik 
tarptautines sporto varžybas, 
bet ir naudoti juos kultūros bei 
turizmo tikslams, kartu geri
nant tarptautinį Lietuvos įvaiz
dį. Išankstiniais skaičiavimais, 
pateiktais Kauno miesto savi
valdybės, Kauno pramogų ir 
sporto rūmų pastato statyba 
kainuotų apie 155 mln. litų, iš 
kurių apie 116 mln Lt. bus pra
šoma finansuoti Europos sąjun
gos struktūrinių fondų lėšomis. 

• Kauno sporto halėje spa
lio 20 d. galima buvo pamatyti 
beveik visus garsiausius Lietu
vos sportininkus, Olimpinių 
žaidynių čempionus bei prizi
ninkus, kurie susirinko iškil
mingai paminėti Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto (LT
OK) pripažinimo ir grąžinimo į 
tarptautinę olimpinę šeimą 
- 15 metų sukaktį. 

• Maskvoje vykusio pasau
lio jaunimo sambo čempionato 
bronzos medalis svorio grupėje 
per 87 kg atiteko Ukmergės 
syorto mokyklos auklėtiniui 
Zilvinui Linartui. 

• Lietuvos vyrų stalo teniso 
rinktinė San Marino vykusių 
2007 metų Europos pirmeny
bių III padalinio keturių ko
mandų B grupės antrojo rato 
varžybose užėmė trečiąją vietą 
ir nepateko į padalinio pusiau
baigmę. V.P. 

"Aušros" žinios 
A.a. Eliziejus Šlekys buvo 

"Aušros" steigėjas ir ilgametis 
valdybos narys. Jo atminimui 
atsilankiusieji laidotuvių na
muose suaukojo 630 dol. 
"Aušros" klubui. Dėkojame 
šeimai už aukų paskyrimą. 

• 

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 

• Šeštadienį, spalio 4 įvyko 
"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų 
sezono atidarymo iškilminga 
sueiga. Gausiai dalyvavo skau
tės ir skautai. Iškilmingą sueigą 
vedė komendantė vyr. sk. Lo
reta Bražukaitė. V.s. kun. A. 
Žilinskas sueigą pradėjo mal
da, prašydamas Dievą palaimos 
visiems skautams-ėms bei va
dovams-ėms. LSS Tarybos įsa
kymuose buvo pranešta, kad 
v.s. kun Algimantas Žilinskas, 
LSS evangelikų dvasios vadas, 
apdovanotas Lelijos ordinu. 
Apdovanojimą įteikė v.s. Ro
mas Otto ir dar prisegė kun. A. 
Žilinskui 50 metų skautavimo 
ženkliuką. "Šatrijos" ir "Ram
byno" tuntų įsakymuose buvo 
paskelbtas šių metų vadovų są
rašas. Tuntininkai jiems palin
kėjo gražių skautiškų dienų. 
Baigiant sueigą buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas. Į ratą visi 
sustoję sugiedojoAteina naktis. 
Po iškilmingos tuntų sueigos 
vyko draugovių sueigos. 

Vyr. skautės-kandidatės "Romuva-2006" stovykloje: Austina Tar
vydaitė, Adriana Turczyn, Viktorija Yčaitė, Virginija Pečiulytė, 
Daiva Paškauskaitė Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

• Dėmesio vyr. skautės, vy
čiai ir skautininkai. Kapinių 
lankymo dieną, lapkričio 5, 
12.30 v.p.E· visi renkasi kapi
nėse prie Zuvusiems už laisvę 
paminklo. Bus lankomi mirusių 
skautų kapai ir uždegtos žvaku
tės. Prašome visus gausiai daly
vauti. 

• Skautininkų posėdis 
įvyks lapkričio 4 d., 10 val. ryto 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Kviečiam visus 
skautininkus/es dalyvauti, nes 
bus svarstoma metinė veikla. M. 

•Jei tik tikrai būsime savęs 
išsižadėję ir Dievui visiškai at
sidavę ir pasiaukoję, be abejo, 
kad surasime būdą ir keblu
mams pašalinti arba bent pro 
juos prasilenkti, ir mūs suma
nymai bus įvykdyti. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Skautai iškylauja "Romuva-2006" stovykloje. Prie nakčiai pa
ruoštos lapinės (iš k.) -Adomas Grybas, Matas Sriubiškis, Alek
sas Valickis, Danielius Kuliešius, Saulius Grybas, Kostas Paliulis 

Ntr. R.R. Otto 

Vilkiukai po kelionės baidarėmis ("Romuva-2006") ilsisi prie Vemon ežero užtvankos 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 50 l Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Sav ininkas Jurgis Kuliešius 

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 
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Mokytojos V. Vingelis ir V. Levandauskienė aiškina Maironio m-los 7-8 skyriaus mokiniams apie 
Kryžių kalnelį Šv. Jono lietuvių kapinėse š.m. rugsėjo 23 d. Ntr. V. Zubrickienės 

Mokinių išvyka Anapilin 
Vieną šeštadienį aštuntokai, kaip ir visa Toronto Maironio mokykla, mokėsi Anapilyje. Kas 

šoko, žaidė žaidimus, klijavo klevo lapus, o aštuntosios klasės mokiniai mokėsi, padedami mokyklos 
mokytojų - Violetos Levandauskienės, Vicki Vingelytės ir "Tėviškės žiburių" atstovės Joanos 
Lasienės. Manau, kad jie išmoko, suprato ir pajuto daug, gal netgi daugiau, negµ jūs perskaitysite jų 
rašiniuose. Aštuntokų mokytoja R. Žemaitytė-De Iuliis 

Tėviškės žiburiuose mums 
pasakojo, kaip jie daro laik
raštį. Dabar jie jį maketuoja 
kompiuteriu, o anksčiau viską 
darė rankomis. Jie spausdina 
3,000 laikraščių ir siunčia į 
Lenkiją, Lietuvą, Argentiną ir 
kitur. Pirmas laikraščio nr. 
buvo išleistas 1949 m. Mums 
p. Joana davė sugalvoti kry
žiažodžius. 

Danielius Kuliešius 

*** 
Rugsėjo 23 dieną mums 

nebuvo pamokų lietuvių mo
kykloj e. Mes važiavome į 
Anapilį. Mes pasivaikščiojo
me po kapines, prie kurių įėji
mo mokytoj a Violeta parodė 
kryžius ant vartų. Po to buvo
me prie kryžių kalnelio, kur 
mes kalbėjome apie kryžius. 
Aš piešiau balta kreida ant 
juodo popieriaus. Paskiau nu
ėjome į laikraščio Tėviškės ži
buriai redakciją. Ten mums p. 
Joana parodė, kaip jie dabar 

spausdina laikraščius. Šv. Mi
šios buvo labai gražios. Moki
niai skaitė labai gražiai, ir aš 
viską supratau. Per Mišias ga
lėjau pagalvoti apie kapines ir 
apie gyvenimą ir ko aš išmo
kau tą dieną. Aš pagalvojau, 
koks trumpas yra gyvenimas, 
apie visus mirusius žmones. Ir 
tada vaikai atėjo su auka prie 
altoriaus - su knygomis ir vė
liavėlėmis ir jas padėjo prie 
altoriaus. Man tai buvo labai 
gražu. Matas Sungaila 

*** 
Tą dieną aš buvau labai 

užsiėmusi. Mes daug išmoko
me, eidami į kryžių kalnelį, 
kur apžiūrėjome kryžius ir 
juos piešėme. O paskiau bu
vome Tėviškės žiburių redakci
joje, kur sužinojome, kaip jie 
paruošia spausdinti ir spaus
dina laikraštį. Elytė Olekaitė 

*** 
Tą dieną Anapilyje maži 

vaikučiai šoko lauke, o vyresni 

ėjo į kapines ir į Tėviškės žibu
rius. Mums p. Violeta pasako
j o apie kryžius. Paskiau visi 
gavome po popieriaus lapą ir 
kreidos gabaliuką ir piešėme 
kryžių. Tėviškės žiburiuose p. 
Joana papasakojo, kaip jie da
ro laikraštį, kiek jų spausdina 
ir kur siunčia. Kai šventovėje 
buvo šv. Mišios, aš su Rūta ir 
Larisa nuėjom padėti mokyto
joms su darželio mokiniais, 
kad jie tyliai sėdėtų. Po Mišių 
mus vaišino. Paskiau mes va
žiavome namo. Buvo labai 
įdomi diena. 

Daiva Ramanauskaitė 

*** 
Tą dieną mes buvome 

Anapilyje. Pirmiausia ėjome į 
Kryžių kalnelį. Ten galėjome 
sukurti savo kryžių. Aš nupie
šiau kryžių su lapais ir šakelė
mis. Po to buvome Tėviškės 
žiburių raštinėje, kur dau_g su
žinojome apie laikraštį. Sven
tovėje aš su Daiva ir Rūta pa-

dėjome darželio mokytojoms. 
Aš labai mėgstu padėti vai
kams melstis. Mano pusbrolis 
yra darželyje, tai aš buvau su 
juo ir dar kitu berniuku. Mes 
padėkojome Dievui, o aš ėjau 
Komunijos. Tą dieną Anapi
lyje buvo smagu, ir aš daug 
išmokau. Larisa Saplytė 

*** 
Mažiems vaikučiams bu

vo suorganizuoti meno ir tau
tinių šokių užsiėmimai. Mes, 
aštuntokai, aplankėme kapi
nes, kur sužinojome Kryžių 
kalno Lietuvoje istoriją, po to 
visos trys mokytojos mus ve
džiojo po Anapilio Kryžių kal
nelį ir pasakojo apie kryžius. 
Kai piešėm kryžius, man pa
vyko nupiešti labai gražų. Po 
to ėjome į Tėviškės žiburius. 
Ten yra kokie penki kamba
riai, ir ten daugiausia dirba, 
rašydami ir spausdindami 
laikraštį. P. Joana mums paro
dė visas patalpas. Aš sužino
jau, kad laikraštis pirmą kartą 
buvo išspausdintas 1949 m. ir, 
kad kas savaitę išleidžiama 
apie 3,000 laikraščių, ir jie iš
siuntinėjami po visą pasaulį: 
Lietuvą, Ameriką, Australiją, 
Lenkiją ir kitur. Užsiėmimai 
Anapilyje baigėsi šv. Mišio
mis. Aš Mišiose skaičiau, ir 
man tai labai patiko. Man bu
vo gražu, kai vaikučiai nešė 
prie altoriaus žaislus, knygas 
ir vėliavas. Vėliau mes salėje 
valgėme dešreles. Šita mokslo 
diena buvo įdomi. 

Anikė Rudnitsky 

*** 
Gaila, bet aš negalėjau 

vykti į Anapilį, nors turėjau 
skaityti per šv. Mišias. Man 
skaudėjo gerklę. Kai sergu, 
nedaug ką galiu daryti. Iki vie
nuoliktos ryto aš gulėjau lo
voje. Paskiau žiūrėjau televi
zorių, o kai turėjau daugiau 
energijos, ruošiau pamokas. 
Aš vis galvojau, ką daro mano 
klasė Anapilyje, ir aš tai suži
nojau po savaitės, kai mokyto
ja kalbėjo ir apie Kryžių kal
nelį, ir apie Tėviškės žiburių 
redakciją, ir apie šv. Mišias. 

Veronika Jonuškaitė 

*** 
Aš Anapilyje nebuvau. 

Mes su šeima važiavome į Va-

E. BUKONTIENĖ 

Įdomios ir turiningos va
saros atostogos buvo Kara
liaučiaus krašto lietuviškų 
mokyklų mokytojams ir moks
leiviams. 

Vasara Karaliaučiaus krašte 

Birželio mėnesį lietuvių 
kalbos mokytojai, bendrijų 
pirmininkai, sambūrių vado
vai dalyvavo seminare, kurio 
tema Mažoji Lietuva - lietuvių 
raštijos ir kultūros lopšys. 
Gumbinės lietuviškas an
samblis "Nadruvėlė" svečia
vosi Kaune, kai vyko miesto 
dienos, koncertavo Trakuose. 

Bitėnuose Karaliaučiaus 
krašto lietuviškų klasių moks
leiviams veikė stovykla "Ro
movė 2006". Joje dalyvavo ir 
moksleiviai iš Lietuvos. Sto
vyklautojai tobulino lietuvių 
kalbos įgūdžius, mokėsi lietu
vių liaudies dainelių, žaidimų, 
tęsė pažintį su Mažąja Lietu
va, važiavo su ekskursija po 
Klaipėdos kraštą, Jūros upe 
plaukė baidarėmis. 

Rugpjūčio mėnesį etno
kultūrinė stovykla Karaliau
čiaus krašto ir Lietuvos vai
kams veikė Rusnėje. 

Karaliaučiaus krašto mo
kytoj ai dalyvavo lietuviškų 

amatų kursuose Kelmėje. 
Šiuos renginius organizavo 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininkas 
Sigitas Šamborskis, finansavo 
Mažosios Lietuvos lietuvių 

draugija Čikagoje. 
Lietuvių kalbos ir etno

kultūros mokytoj ai organiza
vo ekskursijas, kuriose daly
vavo moksleiviai, jų tėveliai, 
lietuvių bendruomenės nariai. 

Seminaro prie Žemaičių Naumiesčio dalyviams koncertuoja Šilutės etnografini~ ansamblis 
''Verdainė" Ntr. S. Samborskio 

sagą, kur tvarkėmės, buvome 
prie ežero, žiūrėjome į spalvo
tus lapus ir stebėjome gamtos 
gyvybę. Mes labai labai lai
mingai pabendravome su šei
ma. Povilas Grigutis 

* * * 
Aš buvau namie ir ruošiau 

pamokas, nes tą dieną turėjau 
dalyvauti programoje Oliver 
Twist, kuri prasidėjo 5 val.p.p. 
Buvo labai įdomi programa. 

Daiva Andrulytė 

*** 
Aš tą dieną apsirengiau, 

sutvarkiau savo plaukus ir visą 
aprangą. Tada važiavau pas 
pusbrolį, kuris gyvena netoli 
"Our Lady of Peace" mokyk
los, į kurią aš einu kas savaitę. 
Ten buvo "Fun Fair", kur aš 
daug žaidžiau ir susitikau su 
savo draugais. 

Adelė Pabrėžaitė 

*** 

Tą dieną aš buvau na
muose, nes sirgau. Skaičiau 
knygą Haris Pateris ir žaidžiau 
bingo su mama. 

Austėja Vaškevičiūtė 

*** 
Rugsėjo 23 dieną buvo 

mano sesers krikštynos. Tėtė 
nuvežė mus į šventovę. Po to 
namuose ruošėme vaišes, nes 
buvo daug svečių. Kadangi 
mano sesers gimtadienis buvo 
po dviejų dienų, mes abi pro
gas sudėjome į vieną vietą ir 
valgėme šokoladinį ir vanilinį 
tortą. Po šventės buvo daug 
tvarkymo. Evaldas Mitra 

*** 
Rugsėjo 23 dieną mes su 

klase ir p. Rima, p. Violeta ir 
p. Vicki aplankėme kapines, 
kur mums pasakojo apie kry
žius, apie simbolius ant jų. 
Paskiau mums davė popie
riaus ir kreidos, piešėme kry
žių. Tėviškės žiburių redakcijo
je mus sutiko p. Joana ir pa
sakojo, kada laikraštis buvo 
išleistas pirmą kartą - 1949 
metais. Mums išaiškino, kaip 
laikraštį padaro ir kiek jų iš
siunčia į skirtingas šalis. Mes 
ten taip pat darėme kryžiažo
dį. Po to šventovėje buvo šv. 
Mišios. Aš su Larisa ir Daiva 
globojome mažesnius vaikus. 

Rūta Rėkutė 

Ragainės 2-osios viduri
nės mokyklos lietuviškų klasių 
moksleiviai dalyvavo ekskur
sijoje po Mažąją Lietuvą, pla
čiai susipažino su jos istorija, 
įžymiomis vietomis. Karaliau
čių aplankė Tilžės 1-osios in
ternatinės, Būdaviečių, Krau
piškio vidurinių mokyklų 
moksleiviai, besimokantys 
lietuvių kalbos. Naujosios vi
durinės, Lenkviečių pagrindi
nės mokyklų mokiniai važia
vo Įsrutin,; pabuvojo Spargės 
žirgyne. Sias ekskursijas fi
nansavo Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos 
vyriausybės. 

Penkios Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos ir etno
kultūros mokytojos dalyvavo 
seminare yilniuje. Seminarą 
orgnizavo Svietimo ir mokslo 
ministerija tema: Tolerancijos, 
pilietiškumo ir tautiškumo 
ugdymas šiuolaikinėje mokyk
loje. 
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A t A 
dr. ANTANUI MUSTEIKIUI 

mirus, 

jo sūnų RIMANTĄ, dukrą DANUTĘ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame -

l.l McKenna 
L.B. Moorley 

Z.P. Linkevičiai 

Z. Vaičeliūnienė 
H. Vaičeliūnaitė 

A t A 

ELIZIEJUI ŠLEKIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

prisimename jo nenuilstamas pastangas steigiant ir 

išlaikant Prisikėlimo parapijos sporto klubą "Aušra". 

Jis buvo nuolatinis mūsų organizacijos rėmėjas, 

globėjas ir narys, daugiau kaip 50 metų lydėjęs jos 

veiklą. Net po jo mirties aukos jo atminimui buvo 

skiriamos "Aušrai". Jam liekame visados dėkingi, 

užjausdami dukras - GRAŽINĄ, ŽIVILĘ ir sūnų dr. 

ARŪNĄ, vaikaičius ir visus artimuosius. 

Sporto klubas ''Aušra" 

PADĖKA 

A t A 

ALDONA VALIENĖ, 
mirė 2006 m. rugsėjo 21 d. Toronte, ON. 

Dėkojame Tėvams pranciškonams už aukotas šv. 

Mišias ir maldas prie karsto. Muzikėms už gražų ir klau

syti malonų giedojimą šv. Mišių metu. Ačiū už aukas 

velionės atminimui, šeimos pageidavimu skirtas slaugos 

namams "Labdara", taip pat sergančių vaikų priežiūrai 

Lietuvoje; visiems, užprašiusiems šv. Mišias. Dėkojame 

karsto nešėjams, ir visiems, a.a. Aldoną lankiusiems jos 

ligos metu. Ačiū už gėles ir užuojautos pareiškimus šei

mai, šeimininkėms už paruoštus skanius pietus ir po

nioms už pyragus. 
Sesutė Gražina Krašauskienė ir šeima 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;-~-• • 4: ,,:':l......., ~.,::__...._~ • ..,,~~--- ' - i.,._:::-·-'-::- - -/' ' .,. '-(; ~ ,:u----, ·- - --~ 

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

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

EUROPEAN MONUMENT INC. 
..&. Trečios kartos paminklų statytojai. 
..&. Specializuojamės europietiškų 
pam i nklų stiliuje. 

..&. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

..&. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

..&. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tet. 

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

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

Labdaringumo koncertas Toronto lietuvių slaugos namams "Labdara" paremti Įvyko š.m. spalio 
18 d. Viršutinėje nuotraukoje - vaikų meninė grupė "Angeliukai"; apačioje - "Labdaros" gyvento
jai ir svečiai koncerto metu Ntr. l. Boros 

Bendruomenės rūpestis ir meilė 
Koncertas Lietuvių slaugos namams "Labdara" paremti 

Troškimas meilės, pagar
bos mus lydi per visą gyvenimą. 
Nors likimas kartais atneša 
skausmo, mūsų niekada nepa
lieka viltis. Viltis būti sveikiems, 
dvasiškai ištvermingiems, ap
suptiems globa ir meile. Ypač 
to reikia mūsų Lietuvių slaugos 
namų "Labdara" gyventojams. 
Ir štai praėjusią savaitę džiau
gėmės jiems skiriamu dėmesiu 
ir pagarba-dėljų buvo sureng
tas labdaringumo koncertas At
verkim širdis gėriui Prisikėlimo 
parapijos salėje. Gausiai susi
rinkusi lietuvių visuomenė, aki
vaizdžiai parodė savo meilę ir 
pagarbą Lietuvių slaugos na
mams. 

Labdaringumo koncertas, 
surengtas pirmą kartą Lietuvių 
slaugos namų veikloj e, buvo 
skirtas tų slaugos namų rėmi
mui. Tikslas buvo sutelkti au
kų, kurias būtų galima panau
doti pastogės statybai prie slau
gos namų pastato. Ji labai rei
kalinga gyventojams apsisau
goti nuo kaitrios saulės ir lie-

taus per vasarą, o žiemą - nuo 
darganos ir sniego. 

Renginio žiūrovai palan
kiai priėmė ir teigiamai įverti
no įvairią koncerto programą. 
Tai didžiulis nuopelnas meni
nių grupių - pensininkų klubo 
choro "Daina", tautinių šokių 
grupės "Atžalynas", kaimo ka
pelos "Sūduva", vaikų grupės 
"Angeliukai", pasirodymų 
grupės "Tarp kitko" bei daini
ninkų iš Lietuvos "Pusbroliai 
Aliukai ir sesutė Silvija". 

Labdaringumo koncerto 
rengėjai - Lietuvių slaugos na
mų "Labdara" administracija -
nuoširdžiai dėkoja kiekvienam 
koncerto dainininkui, muzikan
tui, meninių grupių vadovams 
- L. Turūtaitei, l. Urniežiui, V. 
Balytai, svečiams iš Lietuvos, 
grupės vadovui - E. Melnikui 
bei dainininkams - S. Kairienei 
ir K. Valioniui. Visos meninės 
grupės savo pajamas už koncer
tą skyrė slaugos namams. Ačiū 
jiems. Garbingais šio koncerto 
svečiais buvo ir slaugos namų 

gyventojai. Dėkojame jiems su
radus sveikatos ir noro dalyvau
ti koncerte. 

Dėkojame "Labdaros" slau
gos namų savanoriams, kurie 
nuoširdžiai talkino ir siekė, kad 
šis renginys būtų sėkmingas. 
Ačiū Prisikėlimo parapijos 
vadovybei už salės suteikimą, 
L. Baziliauskui už puikų garso 
tvarkymą. Dėkojame KLB To
ronto apylinkės valdybos pirm. 
D. Garbaliauskienei už sveiki
nimo žodžius ir dalyvavimą mū
sų renginyje, Lietuvių Namų ir 
Slaugos namų valdybos nariams 
už dalyvavimą. Taip pat dėkoja
me už dalyvavimą R. Juodžiui, 
buvusiam prie "Labdaros" stei
gimo ištakų. Nėra didelės ar 
mažos aukos, kiekviena jūsų 
auka yra svarbi ir vertinga 
mums. Koncertas sutelkė 

$6,047. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukotojams. 

V. Ruškienė, 
ryšių su bendruomene 

koordinatorė 

Pagerbė profesoriaus atminimą 
Kaune spalio 12 d. buvo 

pažymėtos šveicarų profeso
riaus, mokslininko, publicisto, 
Lietuvos naujienų agentūros 
ELTA kūrėjo ir pirmojo direk
toriaus Juozo Ereto ( Joseph 
Ehret) 110-osios gimimo meti
nės. Prie namo fasado Jakšto 
gatvėje, kur tarpukariu gyveno 
J. Eretas, atidengta atminimo 
lenta. Iškilmėje dalyvavo Švei
carijoje gyvenantys profesoriaus 
J. Ereto vaikai - Juozas, Julija 
ir Birutė. Visuomenei buvo su
rengta pažintinė ekskursija au
tobusu "Eretas ir Kaunas", o 
Kauno apskrities viešosios bib
liotekos šveicariškų leidinių 
skaitykloje visi norintys galėjo 
plačiau susipažinti su J. Ereto 
biografija, asmenybe ir veikla. 
J. Eretas 1919 m. buvo paskir
tas užsienio reikalų ministerio 
padėjėju spaudos reikalams. 
Jis įsteigė spaudos biurą ir tapo 
jo direktoriumi, 1920 m. įsteigė 
Lietuvos telegramų agentūrą 
ELTA, vadovavo keturiolikai 
jos skyrių Lietuvoje ir užsieny
je. Lenkams užėmus Vilnių, J. 

Eretas įstojo į Lietuvos kariuo
menę, tarnavo savanorių pulko 
vado Kazio Škirpos adjutantu. 

Prof. Juozas Eretas 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
J. Eretas buvo pakviestas orga
nizuoti Kaune Aukštųjų kursų 
Humanitarinį skyrių, kuriame 
vėliau dėstė vokiečių kalbą ir 
literatūrą. Įkūrus Lietuvos uni
versitetą, buvo išrinktas Teolo-

gijos ir filosofijos fakulteto pro
fesoriumi, vadovavo Visuotinės 
literatūros katedrai. 1922 m. J. 
Eretas gavo Lietuvos pilietybę 
ir tapo Lietuvių katalikų moks
lo akademijos nariu. 

Kunigo Juozo Tumo-Vaiž
ganto paskatintas, J. Eretas at
kūrė Motiejaus Valančiaus 

blaivybės judėjimą, kartu su 
Karoliu Dineika įkūrė Lietu
vos gimnastikos ir sporto fede
raciją, prisidėjo prie Lietuvos 
sporto lygos įkūrimo, padėjo 
leisti leidinius Sportas bei Jėga 
ir grožis, aktyviai veikė ir kitose 
visuomeninio gyvenimo srityse. 
Nuo Krikščionių demokratų 
partijos buvo išrinktas į 11 seimą. 

Gyvendamas Kaune J . 
Eretas išleido mokslinius vei
kalus Vokiečių literatūros isto
rija, J.V. Gėtė, L. Rėzos santy
kiai su J V Gėte, Menas kalbėti, 
skelbė straipsnius spaudoje. 
1941 metų kovą J. Eretas su 
šeima išvyko į Šveicariją ir ten 
tęsė kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą. Inf. 



~* HomeLife /6\ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\ Sr=/ 10720 Yonge Srreer, Suire 226 
~~' Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai Jums patarnausiu namų 
p irkimo-pardavimo reikalais 

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

'lndependently Owned and Operated, REALTO~ 

~ 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 

PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAJ 

~ PĖDOS SKAUSMAJ 

~ PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJ OS IR 

GRYBELfNIA I SUSIRG IMAJ 

~ [AUGĘ NAGA I 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAJKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČI APĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAJSYMAS ORTOPEDlNIAJS 

lNDĖKLAJS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINl US DRAUDIMUS 

+ STERILOS [RANKJA I 

LIGONI US PRIIMAME: 
352 WILLSON ST.E.,ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233·4601 

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI. Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės su jūsų 
adresu. Nelaukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. Tuo 
sutaupysite administracijos laiką ir pašto išlaidas. 
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l TORONTO l 
Toronto lietuvių pensinin

kų klubas rengia mirusiųjų pri
siminimą-Vėlines ketvirtadienį, 
lapkričio 2. Šv. Mišios - 10 v.r. 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je; šilti pietūs 12 v.d. "Vilnius 
Manor" 111-čio aukšto menėje. 
Bilietai po $10 gaunami pas J. 
Morkūną tel. 416 233-1920 arba 
S. Kuzmicką tel. 416 769-1351. 

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus dalyvauti ~ 

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

Lietuvos vietinės rinktinės 
(LVR) buvusių savanorių susi
rinkimas įvyko spalio 19 d. J. 
Aukštaičio namuose. Dalyvavo 
Vilniaus krašto dr-jos pirm. B. 
Saplys ir septyni savanoriai. Su
sirinkimą pradėjo F. Mockus, 
pakviesdamas visus atsistoti ir 
minutės tyla pagerbti spalio 8 
d. amžinybėn iškeliavusį kpt. 
Eliziejų Siekį, LVR savanorį ir 
puoselėjantį Lietuvos kariuo
menės tradicijas, 1944 m. išgel
bėjusį Marijampolėje, karomo
kykloje, 2-ją kuopą, kurios vadu 
jis buvo. Jis laiku savo vadovau
jamą kuopą paleido, ir vokiečiai 
nespėjo nė vieno suimti. Turon
te a.a. E. Šlekys buvo vieninte
lis karininkas iš gen. P. Plecha
vičiaus savanorių. Pagal išgales, 
sveikatai leidžiant, jis buvo ak
tyvus lietuviškoje veikloje. Ilsė
kis ramybėje, garbingas sava
nori. F.M. 

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS IR ŠOKIAMS GROS 

• "Zv ENTAI" .v l" t ~ grupe 1s 1e uvos 

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

Daliai tel. 905-276-9736 

Metinis tradicinis Prisikė
limo parapijos pobūvis, sutrau
kęs pilną salę parapijiečių bei 
svečių, įvyko praeitą šeštadienį, 
spalio 21. Trumpos kalbos, 
įspūdingas vaikų teatro studi
jos "Žalios lankos" pasirody
mas, jauki vakarienė ir tarpu
savis visų pabendravimas suda
rė renginio programą, kurią su
organizavo parapijos Visuome
ninė sekcija, vad. Morkaus Sun
gailos. (Plačiau kt. nr.) 

KLB ŽINIOS 

• KLB krašto valdybos po
sėdis įvyko spalio 11. Valdybos 
nariai padarė pranešimus. 

• Rugsėjo 25 d. įvyko Bal
tiečių vakaras, kuriame dalyva
vo daug valdybos narių. 

• Vykdomoji vicepirminin
kė Vida Stanevičienė lankėsi ir 
pasveikino KLB vardu Filadel
fij oje vykstantį JAV lietuvių 
bendruomenės Krašto tarybos 
suvažiavimą. 

• Džiugu, kad Edmontono 
apylinkėje steigiasi nauja lietu
viška mokykla, kurioje mokysis 

ne tik vaikai, bet norą pareiškę 
mokytis lietuvių kalbos ir suau
gusieji. 

• Valdybos nariai - A. Vai
čiūnas ir dr. A. Pabedinskas, 
talkininkaujant L. Mockutei, 
darbuodamiesi daug laiko pra
leidžia muziejuj e-archyve. 

• Nuoširdus ačiū Toronto 
apylinkei, susimokėjusiai soli
darumo įnašą $1280. KLB kraš
to valdybai R. Mitalas (Lon
don) aukojo $200. 

• Dėkojame Vasagos apy
linkės pirmininkei R. Poškienei 
ir jos pagalbininkėms už puikiai 
suruoštą KLB suvažiavimą. 

• Kanados lietuvių bend
ruomenės Krašto tarybos suva
žiavimas įvyks 2007 m. spalio 6 
d. Montrealyje. 

• KLB raštinė gavo prašy
mą iš žurnalo Pasaulio lietuvis 
paraginti tautiečius, kad užsisa
kytų žurnalą: "Gerbiamas pre
numeratoriau, nuoširdžiai dė
kojame, kad skaitote, prenume
ruojate ir remiate Pasaulio lie
tuvį. Tik Jūsų prenumeratų ir 
aukų dėka jis lanko Jus ir kitus 
pasaulio lietuvius jau 40 metų. 
Dabar jis redaguojamas ir 
spausdinamas 'Aušros' leidyk
loje lietuviškame Punske, Len
kijoje. Jis yra Jums siunčiamas 
oro paštu iš Lietuvos . 

Maloniai prašome Jus pra
tęsti Pasaulio lietuvio prenume
ratą ir ieškoti naujų prenume
ratorių. Už tai iš anksto dėko
jame. Prenumerata metams: 
paprasta- 30 JAV doleri}!, gar
bės - 50 JAV dolerių. Cekius 
rašyti PASAULIO LIETUVIS 
vardu ir siųsti: Elena Skalisius, 
Pasaulio lietuvis, 119 Sheridan 
Court East, Waukegan, IL 
60085-2101, USA". 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. LSG 1 ES 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

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 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$125 - S. Vaštokas; $100 -
A. Sagevičius, R. Jurkus; $86 -
A. J agėlienė; $60 - V. White; 
$50 - G. Wade, J. Sepulis; $40 
- A. Ambraška, R. Danaitis; 
$30 - J. Kisielaitis, E. Delkus; 
$25 - K. SĮyžys; $20 - E. Tre
čiokas, V. Silėnas, V. Kazlaus
kas, O. Juodikienė, A. Povilai
tis, B. Prakapienė, B. Mazi
liauskienė; $10 - L.A. Stepaitis, 
A. Ubavičius, J. Vėlyvis, M. 
Biekšienė, V. Mickus, B. Na
gienė, K.A. Žilvytis, B. Kond
ratas. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $65 - V. Strimaitis; $60 
- K. Linka, V. Norvaiša, J. Kat
kauskas, D. Baltutis, A. Plučie
nė, R. Pilipavičius, J. Ščiuckas, 
S. Styra, V. Razanauskas, R. 
Danaitis, D. Pažerūnas, L. Smi
tas, P. Juodaitis, L. Vaškevi
čienė, V. Gulbinas, O. Yčas, 
V.B. Vytas, D. Zakarevičius, V. 
Adomonis, E. Kudzma, K. 
Manglicas, E. Adomaitis, O. 
Barauskas, A. Aisbergas, A.N. 
Simonavičius, V. Žurauskas, J. 
Kamaitis, O. Norkus, L Vibrie
nė, J. Jurkus, J. Pleinys, A. 
Ambraška, C. Pocius, F.G. 
Šiaučiūnas. 

Rėmėjo prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: kun. J . 
Aranauskas, SJ, M. Stanevičius. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - R. Vaitkevičius, 
J .J. Zenkevičiai, H. Gelažnikas; 
$80 - E. Purtulis, K. Juzumas; 
$75 - L Tauteras, L. Baumgard; 
$70 - V. Kamantas, D. Rocca, 
L. Stulginskas, dr. A. Valiulis, 
J. Rugelis, B. T~moliūnas, A. 
Jagėlienė, K.A. Zilvytis, J. Ma
liška. 

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

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

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

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 .. 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.X.24 Nr. 43 

'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Spalio 19, ketvirtadienį, 
iš Gerojo Ganytojo šventovės 
Stayner miesto St. Patrick's ka
talikiškose kapinėse palaidotas 
a.a. Jonas Lenkaitis, 82 m. am
žiaus, mūsų Gerojo Ganytojo 
šventovę per daugelį metų iš
puošęs savo medžio darbais. 

•Vaikučiai dar registruoja
mi Pirmosios Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento pasiruo
šimo pamokoms. Registracija 
šiokiadieniais tel. 905 277-4320, 
o sekmadieniais po Mišių - zak
ristijoje. 

• Susitikimas su tėvais už
siregistravusiųjų Sutvirtinimo 
sakramento pasiruošimui ir pir
moji pamoka bus lapkričio 12, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijos posėdžių kambary. 

• Rudeninė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus lap
kričio 5, sekmadienį. Pamaldos 
- 3 v.p.p. Lietuvos kankinių 
šventovėje. Pamokslą sakys 
kun. Kazimieras Kaknevičius. 
Mokyklinis autobusas į pamal
das veš maldininkus nuo "Vil
niaus rūmų" 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą 
sekmadienį važiuos įprasta sek
madienio 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. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs lapkričio 5, sekmadienį, 
bus ruošiami Anapilio moterų 
būrelio Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima visą dieną ir atsigai
vinti vynu bei lietuvišku alumi. 

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena Anapilyje, Wasaga 
Beach miesto Gerojo Ganytojo 
šventovėje tą savaitgalį sekma
dieninės Mišios bus aukojamos 
lapkričio 4, šeštadienį, 2 v.p.p. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 29: 9.30 v.r. už a.a. Birutę 
Pšezdzieckienę; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje spalio 29, sekmadie
nį, 2 v.p.p. už Bridickų miru
sius; Delbi Šv. Kazimiero šven
tovėje, spalio 28, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Gailevičių šeimos mi
rusius. 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
• Londono Mary Immacu

late šventovėje spalio 29, atei
nantį sekmadienį, 3 v.p.p. Mi
šios bus už a.a. Anicetą Povi
lauską (užpr. AI. Dragunevičiai). 

Vaiko tėviškės namams $100 
aukojo K.G. Balytos. 

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $100 aukojo 
KB. Balytos. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Delkuvienė, 
K. Žutautienė ir šeima (a.a. 
Broniaus Žutauto IX mirties 
metinių atminimui). 

A.a. Vidos Mockuvienės 5 
metų mirties prisiminimui jos 
vyras Feliksas Mockus Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį per 10.45 

v.r. Mišias giedos parapijos jau
nimo choras. Jaunimo choras 
repetuoja kas sekmadienį po 
10.45 v.r. Mišių muzikos studi
joj. Norintys prisijungti prie šio 
choro prašomi susisiekti su cho
ro vadove Dalia Viskontiene, 
416 231-9351. Vėlinių dieną, 
lapkričio 2, per 7 v.v. Mišias 
giedos "Volungės" choro mote
rų grupė. 

• Spalio 19 d. palaidotas 
a.a. Pranas Basevičius, 92 m. 
Kanadoj giminių neturėjo. Spa
lio 21 d. palaidota a.a. Ada Arū
nienė, 92 m. Paliko sūnėnus Ar
vydą, Donatą, Joną, Rimą ir 
Andri~ Stonkus su šeimomis. 

• Sį penktadienį, spalio 27, 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir šeštadie
nį nuo 9 v.r. iki 12 v.d. parapi
jos salėj vyks vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas, kurį ve
da parapijos tarybos labdaros 
sekcija. 

• Sutvirtinimo sakramentui 
pasiruošimo pamokos prasidės 
tėvų ir vaikų susirinkimu lap
kričio 12 d., 10 v.r. parapijos ka
vinėj. Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės su vysk. P. Baltakiu, 
OFM, vyks kitų metų gegužės 
27 d. per 10.45 v.r. Mišias. 

• KLK Moterų dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus 50 
metų veiklos jubiliejus bus 
švenčiamas šeštadienį, lapkri
čio 18. Programoje: 4 v.p.p. Ju
biliejinės Mišios parapijos šven
tovėj, 5 v.p.p. svečių sutikimas 
ir pasisvečiavimas, 6 v.v. meni
nė programa, paruošta šiai pro
gai "Volungės" choro, ir vaka
rienė. Sekmadieniais bilietus 
platina ir visus kviečia dalyvauti 
skyriaus valdyba, kuriai pirmi
ninkauja A Ratavičienė. 

• Repeticija naujiems Mi
šių tarnautojams ir jau tarnau
jantiems, kurie repeticijose nė
ra dalyvavę, įvyks lapkričio 18, 
šeštadienį, 12.15 v.d. Berniukai 
ir mergaitės renkasi posėdžių 
kambaryje "pizza" pietums ir 
po to - nuo l v.p.p. iki 2.30 
v.p.p. šventovėje vyks repeti
cija, kurią ves diakonas dr. Ka
zimieras Ambrozaitis. 

• Kapinių lankymo dieną, 
lapkričio 5, parapijoj užaugusių 
solistų Indrės Viskontaitės ir 
Arūno Radtke rečitalis vyks 5 
v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėj. 

• Visų parapijos tarybos 
sekcijų narių susirinkimas vyks 
lapkričio 9 d., 7.30 v.v. parapi
jos kavinėje. 

• "Kretingos" vasaros sto
vyklų stovyklautojams ir jų tė
vams renginys/šokiai vyks para
pijos salėje lapkričio 25 d. 

• Mišios sekmadienį, spa
lio 29: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už Ag
nietę ir Antaną Kėžinaičius; 
10.45 v.r. už a.a. Eleną Pivorie
nę, už a.a. Teklytę Sekonienę, 
už a.a. Kazimierą Budreckį; 
12.15 v.d. už a.a. Klemensą ir 
Tatjaną Dargius bei šeimos 
mirusius. 

A.a. Halinos Rickienės 
16 metų mirties atminimui, 
duktė Alina ir žentas Kazys Žil
vyčiai Tėviškės žiburiams auko
jo $100. 

A.a. Otono Berento atmini-
mui Rasa Berentienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, l v.p.p. Re

formacijos šventės pamaldos su 
Šv. Komunija. Pamaldų metu 
gros smuikininkas Mindaugas 
Gabrys. Po pamaldų 3 v.p.p. 
Lietuvių Namuose vyks Moterų 
draugijos ruošiama Padėkos 
puota. Meninę dalį atliks smui
kininkas Mindaugas Gabrys. 
Taip pat pasirodys sekmadienio 
tikybos mokyklos mokiniai. 
Puotos metu bus rodomi Pau
liaus Kraveco meno dirbiniai. 

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

Lietuvių Namų žinios 
• Spalio 22 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 165 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino Moterų 
būrelio narė L. Mačionienė. 
Svečių knygoje pasiraš~ muzi
kos grupės iš Kauno "Zentai" 
nariai - L. Klinavičius ir R. 
Streikus; taip pat D. Varnienė 
iš Los Angeles, CA, R. Pliurie
nė iš Racine, WI, V. Brazaitytė 
iš Illinois. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - lapkričio 15 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - spalio 25 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, veikia 
baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

po $500 - KLB Toronto apylin
kė ir Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūris; $250 - A Ulba; 
po $100 - M. Zubrickas, D.L. 
Garbaliauskai, l. Nacevičienė, 
T.Y. Sičiūnai, J. Petronis, S.E. 
Kuzmickai, N. Kandizauskas, J. 
Kandizauskas, dr. J. Gutauskas, 
J. Nešukaitis; po $50 - V. Kul
nys, K.G. Balytos, J.P. Gurkliai, 
B. Tamošiūnas, V. Liuima, E. 
Repčytė (a.a. A Valienės atmini
mui); po $40 - D. Staškevičius 
(a.a. S. Eismantienės atmini
mui); po $30 - J. H. Valiulis, 
AA. Sukauskai (a.a. K. Naru
ševičienės atminimui); po $20 -
O. Juodišienė, l. Kymantas, l. 
Paškauskienė, M. J asionytė, J. 
Vingelienė, N. Banelis, V. Liui
ma, G.P. Stauskai, A. Kava
liauskas, L. Sardos; $10 - E. 
Lukošius; po $5 - B. V. Vytas, 
M. Janušas. A.a. G. Krasauskie
nės atminimui $50 aukojo AN. 
Baneliai. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą Slaugos namams. 
Aukos priimamos Toronto Lie
tuvių Namų raštinėje, Toronto 
ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: "Labdara", 1573 Bloor 
St.W, Toronto ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Spalio 21 d. muzikinė 

grupė iš Kauno "Pusbroliai 
Aliukai ir sesutė" - Silvija, Kęs
tutis ir Evaldas -pasirodė 11.15 
v.r., mokyklos auditorijoje mū
sų mokiniams bei mokytojams 
savo dainomis. 

• Spalio 28 d. darželiai bei 
pirmas skyrius ruošia "K~ukių 
balius" savo klasėse. Zivilė 

Tėviškės žiburių administ
racija Kapinių lankymo dieną, 
lapkričio 5, bus atidaryta po 
9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

PIRKČIAU senas lietuviškas 
monetas. Skambinti tel. 905 
272-2055. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos komitetas ir parapijiečiai tikisi 
gauti naują kleboną. Laukiame žinių iš prel. E. Putrimo ir iš 
vyskupijos. Prieš žiemą numatyta naujai uždengti klebonijos 
stogą. Norintys paskelbti žinių parapijos biuletenyje prašomi 
kreiptis į Andrėją, tel. 450 678-4427 arba el.paštu celtorius@ 
yahoo.com. 

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimą malda 
pradėjo pirm. D. Staškevičienė. Sekretoriavo B. Rupšienė. Pra
ėjusio susirinkimo protokolą skaitė H. Lapinienė. Apie sky
riaus išlaidas ir iždo būklę pranešė ižd. L. Dainienė. Buvo per
skaitytas draugijos valdybos laiškas prel. E. Putrimui prašant 
susirūpinti Aušros Vartų parapijos padėtimi ir likimu. Gautas 
kvietimas į KLK Moterų dr-jos Toronto Prisikėlimo parapijos 
skyriaus 50-ties metų veiklos sukakties minėjimą. Pagrindinis 
šio susirinkimo dėmesys buvo skirtas notarės Rūtos Pocauskai
tės išsamiam paaiškinimui apie įvairius teisinius įgaliojimus ir 
testamento sudarymus. Ji atsakinėjo ir į klausimus. l. Valkaus
kienė trumpai kalbėjo apie naujosios Rožinio paslapčių dalies 
įvedimą į Rožinio maldą. Draugijos metinė šventė įvyks gruo
džio 10 d. Bus 11 v.r. šv. Mišios už gyvas ir mirusias draugijos 
nares ir minėjimas Aušros Vartų klebonijoje. Malda buvo prisi
mintas dr-jos rėmėjąs a.a. dr. V. Pavilanis. Susirinkimas baigtas 
jaukiomis vaišėmis. Sia proga Vaiko tėviškės namams dr. J. Ma
liška paaukojo $50 ir Joana Blauzdžiūnienė $20 (a.a. dr. V. Pa
vilanio atminimui). D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Metiniai parapijos grybų pietūs nukelti į sekmadienį, lap

kričio 5 po šv. Mišių. Pietų kaina $25. Paaugliams - $10. Para
pijos komitetas prašo parapijiečius padovanoti laimikių loteri
jai. Parapijiečius ir visus Montrealio lietuvius bei lietuvių drau
gus kitataučius kviečiame pietuose dalyvauti. Baltiečių daili
ninkų meno paroda vyks spalio 28-29 d.d. Aušros Vartų parapi
jos salėje. 

Montrealiečiai lietuviai, aplankę Kiniją šį rudenį. "Master-of
the-N ets" darže, Suzhou rugsėjo 26 d. stovi iš k.: Carol Grige
lienė, Algirdas ir Micheline Beniušiai, Harold ir Elvyra Cel
toriai; antroje eilėje: Rita Baršauskas, Mary Zenaitienė, Aušra 
Baršauskienė (Toronto), Jonas Grigelis, Guy Zenaitis 

Ntr. G. Zenaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

KREDITO KOOPERA
TYVAS PARAMA bus uždary
tas pirmadienį, lapkričio 13 
(Remembrance Day). 

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. 

FAX: (514) 766-1349 

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 


