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Visusjungiantidiena 
Kiekvienais metais Vėlinės švenčiamos padidėįus 

mirusiųjų būriui. Ir visur kitur, ir Kanados lietuvių Sv. 
Jono kapinėse, Anapilio sodyboje, netoli Toronto. 

M IRUSIŲJŲ bendruomenė auga. Jų žemiškieji 
gyvenimai liko artimųjų prisiminimuose, nekro
loguose, nuotraukose ir maldose. Jie taipgi tarsi 

atgyja, kai minime jų atliktus darbus, nueitus kelius, regz
tus ir kurtus ateities planus, kurių vykdymas perduotas 
einantiems iš paskos - toliau atsilikusiems ar jau ir čia pat 
esantiems. Taip ir traukia amžinybėn nesibaigianti tautie
čių eilė. Mirusius prisimenant ir vis skaičiuojant, kiek jų 
kasmet padaugėja, kyla kartu ir rūpestis, kad toji eilė ne
nutrūtų, kad greitai nesibaigtų. Kartais tas rūpestis nu
skamba kaip amžinybėn pasitraukusių testamentas, kartais 
kaip negailestingas tikrovės atgarsis. O tas negailestingu
mas - tai dėsningo balanso (vieni išeina, kiti ateina) griovi
mas keičiant tą pusiausvyrą liūdnu reiškiniu - vieni išeina, 
kiti nebeateina. Rūpestis natūraliai kelia gretų papildymo 
klausimą, jau kartais gana įkyrų, kasdieninį. Pastangose už 
geresnį, sotesnį ir patogesnį gyvenimą kartais nebėra 
vietos pastangoms už tautinį išlikimą, kurio būtinybę pri
:giena net ir antkapių įrašai, ornamentai, tautiniai ženklai. 
Sv. Jono lietuvių kapinių steigėjų viskas buvo daroma, kad 
lietuviai turėtų savąjį kampelį mirusiems prisiglausti ir 
gyviesiems su jais organizuotai, pagarbiai ir prasmingai 
kartu pabūti, ypač švenčiant Vėlines, kurios savo religiniu 
bei tautiniu atspalviu bene bus pačios reikšmingiausios 
visiems lietuviams, o tai ir dėl to, kad toji diena simbo
liškai akivaizdžiai ir kiekvieno vidiniais išgyvenimais atski
rai jungia gyvuosius su mirusiaisiais, tai yra - stipriau riša 
su praeitimi, iš kurios "tavo sūnūs te stiprybę semia". Tai 
labai svarbu, nes tokia jungtis iškelia amžinybėn išėjusių 
darbus, kūrybą, atliktus žygius, skatina tęsti, kas pradėta, 
tartum jie kartu su mumis žygiuotų, kad nepaklystume, 
neišsisklaidytume. 

K AD praeitis (su joje gyvenusiais) tikrai rištųsi su 
dabartimi (šiuo metu gyvenančiais) ir kad šie abu 
laikotarpiai kurtų trečiąjį (ateitį), reikia atitinkamo 

tų laikotarpių tolygaus pripažinimo ir įvertinimo. Rodos, 
tai paprasta ir visiems prieinama. Tačiau kartais nelengva 
išrankioti dalykus bei reiškinius, kad juos dedant krūvon 
stiprėtų pagrindai, ant kurių tenka statyti tautos ateitį. 
Nelengva, nes rankiotajai juo toliau, juo skirtingesni da
rosi. Vieniems tauta - dar šventas žodis, kitiems jau gal 
net nebesuprantamas. Vieniems lietuvių kalba - vertybė ir 
pasididžiavimas, kitiems tik kitų kalbų nemokantiems susi
žinojimo priemonė. Net laisvės kovotojai - ginklu, slapta 
spauda, visa savo esybe - vieniems amžinos atminties did
vyriai ir pavyzdžiai būsimoms kartoms, kitiems ramaus ir 
taikingo gyvenimo griovėjai, prieš vėją pučiantys keistuo
liai ... Kai mirguliuojant Vėlinių žvakutėms stipriau prisi
mename mirusius, kai meldžiamės už jų vėles ir aiškina
mės, kad mirtis visus sulygina, reikėtų vis dėlto prisiminti, 
jog didysis Vėlines ženklinantis virsmas nesulygina, nesu
vienodina amžinybėn iškeliaujančiųjų tautinio palikimo. 
Užtat per Vėlines ypatingai prisimintini tie, kurie gyveno 
ir dirbo savo tautos bei tautiečių gerovei bet kur, bet kada, 
nepaisydami sąlygų. Mums, Kanados lietuviams, prisi
menant mirusiuosius nereikėtų pamiršti tų, kurie dirbo, 
kad atsirastų šiame krašte religiniai bei tautiniai židiniai, 
jungiantys visus, nenorinčius nutautėti. Šv. Jono lietuvių 
kapinės Anapilio sodyboje (Mississauga, ON), be viso 
kito, tebūna vieta apmąstymams, ką čia besiilsintys atliko 
ir ką dar gali gyvieji atlikti, kad būtų akivaizdus bendro 
tautinio darbo tęsi!J-ys. Vėlinių tradicijos teprisideda prie 
kilniųjų pastangų. C.S. 
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Tremtinių kryžius - pagrindinė memorialo, įrengto vaistinės kieme Palangoje, žymė, skirta 
Sibiro tremtiniams (1945-1953) atminti Ntr. S. Sajausko 

Tautos išlikimas 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Tenka džiaugtis, kad įspė
jimų apie pasaulinės valdžios 
pavojų yra pateikę net žymūs 
pasaulio autoritetai. Tai jau 
1884 m. padarė popiežius 
Leonas XIII enciklikoje HU
MANUM GENUS, kurioje 
kalbėjo apie frankmasonus. 
1920 m., įžiūrėjęs globalizavi
mo pastangas, popiežius Be
nediktas XV įspėjo: "Pasaulio 
valdžios atėjimo ilgisi visi blo
giausi ir iškrypėliški elemen
tai. Tokia valstybė panaikintų 
visus tautinius lojalumus. Joje 
nebūtų pripažįstamas joks tė
vo autoritetas virš jo vaikų, ar 
Dievo viršenybė virš žmonių 
visuomenės. Jei tokios idėjos 
bus įgyvendintos, tai neišven
giamai seks dar negirdėtas te
roro viešpatavimas". 

Pasirodo tą patį apie pa
saulinę valdžią galvojo ir po
piežius Jonas Paulius 11. Ir jis 
įspėjo, jog tai būtų teroro val
džia, jei ją "sugebėtų sukurti 
arba lenininis marksizmas ar
ba demokratinis kapitalizmas". 

Tarp daugybės žymių pa
sauliečių, perpratusių globa
lizmo esmę yra JAV senato
rius, 1964 m. respublikonų 
partijos kandidatas į prezi
dentus - B. Goldwater. 1979 
m. jis aiškiai apibūdino globa
listo didžturčio D. Rokfelerio 
1973 m. sukurtą "Trikraštės 
komisijos" ("Trilateral Com
mission") pavojų. (Ją sudaro 
žymiausi Europos, JAV, Ka
nados ir Japonijos globalistai, 
po šimtinę iš kiekvieno kraš
to). Savo knygoje jis parašė: 
"Mano supratimu, Trikraštė 
komisija reiškia gudriai sude
rintas pastangas užgrobti kont
rolę ir įsitvirtinti keturiuose 
galios centruose - politinia
me, finansiniame, intelektua
liniame ir bažnytiniame ... 
Laisvei - dvasinei, politinei, 
ekonominei - neskiriama jo
kios svarbos trilateristų kuria
mame sekančiame šimtmetyje". 

Tai primena ispanų kilmės 
amerikietį filosofą Santajaną, 
apie kurio patarimą derėtų 
pamąstyti ne tik mūsiškiams 

filosofams, bet ir (gal ypač?) 
pglitikams. Santajana teigia: 
"Zmogaus kojos turi laikytis 
savo krašto žemės, bet jo akys 
turi apžvelgti pasaulį". 

Keistokai atrodo priešin
gybė tarp viešumoje reikšto 
didelio susirūpinimo neseniai 
Azijoje sklidusių paukščių gri
pu ir intelektualinėje sferoje 
vyraujančios tylos apie aki
vaizdžiai skleidžiamą, "tautų 
gripą" - globalizmą, visuotinį 
kosmopolitizmą. Juk aišku, 
kad "tautų gripas" žudo tau
tas, kurios susimokėliams pa
stoja kelią į pasaulinį ekono
minį ir dvasinį monopolį. 

Stalinas yra pamokęs visų 
rūšių globalistus, kaip žudyti 
tautas net be Gulago: "Jei su
gebėsime sunaikinti bent vie
nos kartos tautinę savigarbą 
ir patriotizmą, būsime nužudę 
tautą". Tai reiškia, kad mums, 
kojomis "atsirėmusiems į savo 
krašto žemę", būtina žvalgytis 
pasaulyje, kad pamatytume iš 
kur, kokiais keliais ir vardais 
ateina tautų žudikai. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Vėlinių savaitė 
RASA NORKUTĖ 

Lapkričio pirmąją- šventų Vėlinių vakarą savo atsilan
kymu pagerbėme amžinai išėjusius tėvus, motinas, arti
muosius, didžiuosius mūsų krašto žmones. Uždegėme žva
kutes ir pasimeldėme ir už tuos, kurių jau nėra kam aplan
kyti. Kas negerbia mirusiųjų, tas negerbia ir gyvųjų. 

Mirties nėra - rašo poetas. Mums lieka išėjusiųjų prisi
minimai. Jie gyvena tarp mūsų, kol gyva mūsų atmintis. 
Mes būsime gyvi ir stiprūs tik nepamiršę savo tėvų, senelių 
ir prosenelių veiklos, meilės savo kraštui, savo žemei, gimti
nei, krašto istorijai. Jie vedė mus į gyvenimą, rinko akmenis 
nuo sunkiai įveikiamo kelio, mokė gyventi, dalijosi širdies 
šiluma ir išeinant iš namų įdėjo rupios duonos riekę, nes gal
būt nieko daugiau neturėjo. 

Nesmerkime mirusiųjų, nepaisant kokioje barikadų pu
sėje jie stovėjo. Tegu jie ilsisi ramybėje. Kaltųjų nuodėmes 
išpirkime mes, gyvieji, ir neikime tais klystkeliais, kuriais jie 
nuėjo.„ 

Dar daug mūsuose apleistų kapų. Net šventą Vėlinių 
vakarą nebūna kam uždegti žvakelės. Sakoma, žmogus gy
vena taip, kiek jis pats yra vertas to gyvenimo. Kapinės irgi 
tokios, kokių patys esam verti. Išmokykim vaikus, atėjusius 
į kaeines ne tik palaistyti gėles, bet ir nusilenkti einant pro 
jas. Si žemė - šventa! Ten ilsisi tėvų tėvai ir protėviai, leidę 
jam, mažam, ateiti į šį gražų pasaulį. Kai mažas šitai supras, 
užaugęs neis į kapus plėšikauti... 

Būna liūdna, kai šalia kuklių, tik mažu kryželiu pa
žymėtų, bet nuoširdžiai prižiūrimų kapų, iškyla didžiuliai 
juodo akmens ar rausvo granito paminklai. Vėlinių dieną 
ant jų dedamos didžiulės brangių gėlių puokštės. Gal už 
tuos didžiulius pinigus palikime vietos bent mažai gėlytei, 
kurią galėtų pasodinti ir prižiūrėti kaimynė už vieną kitą 
litą. Nereikia ant kapo užridenti sunkiasvorio akmens - ne 
jie atspindi artimųjų sielvartą. Visur reikalingas saikas, nors 
tu ir milijonuose maudaisi... Užsienyje net prezidentų ant
kapiai būna nedideli ir kuklūs. 

Ne taip tolimoje praeityje buvo naikinami totorių, žy
dų, liuteronų kapai. Ant jų statė namus, tiesė gatves. Sian
dien kapams sugrąžintos pilietinės teisės. Atnaujinamos, 
prižiūrimos nuo maro metų išlikusios kapinaitės, karo ir 
pokario laikų, kai mūsų žemė sugėrė tiek daug nekalto 
kraujo ir ašarų. 

Kryžiais pažymėtas ilgas ir sunkus Lietuvių tautos 
tremties kelias. Amžinu miegu užmigę ilsisi mūsų tėvai, se
sės toli nuo gimtųjų namų gilaus įšalo žemėje Sibire, Intoje, 
už tolimojo Speigračio. Ne visus iš ten parsivežėme. Ne visi 
turėjo artimųjų. Ne visus surado. Prisimindami juos, 
palengvinkime jų likimo sunkiąją dalią. 

Senosios Rasų kapinės Vilniuje N tr. J. Kuliešiaus 

Apsilankymas Pietų Afrikoje 
Įdomūs susitikimai su Iitvakais 

ffil.L, EDMUNDAS 
PUTRIMAS 

Š.m. rugsėjo 3-8 d.d. Cape 
Town, Pietų Afrikoje, įvyko 
Tarptautinė oro uostų kape
lionų konferencija. Joje daly
vavo 60 delegatų iš 35 pasau
lio miestų. Si konferencija 
kasmet rengiama kitame že
myne, kitame mieste. Man te
ko atstovauti Toronto Lester 
B. Pearson oro uostui, kur jau 
aštuntus metus atlieku kape
liono pareigas. Kelionę ir da
lyvavimą finansiškai parėmė 
Toronto arkivyskupija. 

Nors oficialios lietuvių 
bendruomenės Pietų Afrikoje 
nėra, pasisekė susirišti su vie
tiniais lietuviais, kurie yra žy
dų kilmės -litvakais. Jų istori
nis ryšys su Lietuva, jų išvyki
mas - kitoks, negu mūsų tėvų, 
tačiau svarbu ir įdomu pra
plėsti akiratį ir apie juos suži
noti. 

Buvo įdomu susipažinti ir 
pasikalbėti su dr. Pearcy ir 
Clara Girsolovitz. Jo tėvai 
emigravo iš Lietuvos 1902 m. 
Jis dar prisimena 1930 laiko
tarpį, kada jo šeima siųsdavo 
siuntinius giminėms į Lietuvą 
(drabužių ir džiovinto mais
to). Norint išvengti mokesčių 
valdžiai, ant siuntinio rašyda
vo "seni drabužiai". Po 11 Pa
saulinio karo visi jo giminės 
dingo be žinios. 

Betty Diamond (mergau
tinė pavardė - Allan), gimusi 
1923 m. Kėdainių apskrityje. 
Jos tėvas turėjo malūną. Jai 
būnant 7 metų amžiaus, šeima 
emigravo į Pietų Afriką per 
Vokietijos Hamburgą. Jos šei
ma, kaip ir daugelis tuo metu, 
apsigyveno Grabouw mieste
lyje, viena valanda kelio nuo 
Cape Town. Ten užsiėmė žem
dirbyste. 

Reva Tworetzky - gimusi 
1938 P. Afrikoje. Jos senelis ir 
tėvas bei motina gimė Plun
gėje. Tėvas emigravo į P. Afri
ką 1929 m., mama - 1935 m. 
Senelis ir tėvas buvo staliai. 
Plungėje gamindavo mokyk
loms suolus, lentas ir t.t„ ma
ma dirbo banke Plungėje. Ji 
prieš keletą metų buvo apsi
lankiusi Lietuvoje ir rado savo 
du pusbrolius Plungėje ir 
Klaipėdoje. Ji minėjo, kad jos 
du pusbroliai - katalikai, nes 
vokiečių okupacijos metu vie
nas kunigas juos išgelbėjo, po 
karo jie atsivertė ir priėmė 
katalikų tikėjimą. 

Bella Mallinick gimė Vil
niuje. Jos tėvas per Londoną 
pirmas emigravo į Pietų Afri
ką; 1934 m. jį sekė mama. Jos 
dėdė su šeima išsilaikė Vil
niaus gete per vokiečių oku
paciją ir 1949 m. emigravo Iz
raelin. Paklausta, kodėl emig
ravo į P. Afriką, ji atsakė, kad 
jos tėvai norėjo gyventi kur 
šilčiau. Ji prisimena, jos tėvas 
sakydavo - "geriau būt bied
nam, bet šiltame krašte". 

Aplankyti muziejai 
Cape Town esančio "Ho

locaust Centre" muziejaus di
rektorius Richard Freedman, 
kurio senelis yra iš Lietuvos, 
pavaišino ir aprodė man mu-

ziejaus rodinius. Buvo labai 
daug fotografijų ir rodinių 
apie žydų likimą Lietuvoje na
cių laikais. Išėjęs iš muziejaus 
nustebau pamatęs, kad kaimy
nystėje yra kitas, Pietų Afri
kos žydų muziejus, kurio man 
nerodė. Kitą dieną savo incia
tyva ėjau jo aplankyti, susipa
žinti su litvakų emigracijos is
torija Pietų Afrikoje. 

Sužinojau įdomių faktų. 
Tarp 1881 ir 1914 m. 40,000 
žydų emigravo iš Lietuvos, iš 
viso tarp 1881 ir 1940 m. -
120,000 emigravo į Pietų Af
riką. Prieš 11 Pasaulinį karą 
Lietuvoje gyveno daugiau 
kaip 168,000 žydų. Skelbiama, 
kad tarp 1881ir1914 m., trys 
milijonai žydų emigravo iš Ry
tų Europos į įvairius pasaulio 
kraštus. 1930 m. Rytų Euro
poje gyveno 7.5 milijono žy
dų. Jau 1936 m. buvo 90,645 
žydai Pietų Afrikoje, kurie su
darė 4.5% visų baltųjų rasės 
žmonių Pietų Afrikoje, o 90% 
visų žydų !1· Afrikoje buvo iš 
Lietuvos. Zydai Pietų Afriko
j e sudar~ l % visų krašto gy
ventojų. Siandieną P. Afrikoje 
yra daugiau kaip 80,000 lit
vakų. 

Jų emigravimo priežastys 
buvo įvairios. 1881 m. caras 
Aleksandras 11 buvo nužudy
tas, ir dėl ekonominio nepa
stovumo jie emigravo į P. Af
riką, ieškodami saugesnės ap
linkos ir geresnių ekonominių 
galimybių. Ten buvo aukso ir 
deimantų kasyklų, kur buvo 
darbo galimybių. Kaip žino
ma, jie taip pat bėgo nuo religi
nės diskriminacijos ir skurdo. 

vo laiškai, vokai, pašto ženk
lai, giminių laiškai iš Lietuvos 
nuo 1904-1941 m. 

Susitikimas su konsulu 

Iš Cape Town vykau į Jo
hannesburg susitikti su Lietu
vos garbės konsulu advokatu 
Raymond Joffe, rabinu Avig
dor Bokov ir advokatu Norm 
Klein. Visi yra litvakai. 

Rabino tėvas 1940 m. pa
bėgo iš Lietuvos į Vladivosto
ką Rusijoje, iš ten perplaukė į 
Kobe, Japonijoje, ir tada į 
JAV. Rabinas gimė Brooklyn, 
NY, ten augo ir mokėsi, o da
bar jau 23 m. dirba Pietų Af
rikoje. Jis su pasididžiavimu 
savo, litvako, kilme aiškino 
apie litvakų įnašą žydų Tal
mudo moksle. Mat Vilnius 
buvo laikomas "antrąja Jeru
zale", ne vien dėl gausaus žy
dų gyventojų skaičiaus, bet ir 
dėl to, kad Vilniuje nuo 1700 
metų veikė aukšto lygio Tal
mudo mokslo akademija. Ši 
mokslinė institucija yra išlei
dusi labai daug mokslinių kny
gų ir žymių Talmudo žinovų 
mokslininkų veikalų. Vilno 
shas yra 20 talmudinių knygų 
komplektas, kuriame yra aiš
kinam~ Mozės penkių knygų 
prasme. 

Paklausiau rabiną, kodėl 
litvakų bendruomenė Lietu
voje pajėgė pasiekti tokį aukš
tą mokslo lygį, palyginus su 
kitomis žydų bendruomenė
mis kituose Europos kraštuo
se. Jis aiškino, kad Lietuvoje 
žydai buvo skurdesni ir kreipė 
daugiau dėmesio į mokslą. Jo 
žodžiais - "gamtos grožis, lie-

Prelatas Edmundas Putrimas su litvakų pareigūnais Pietų 
Afrikoje 

Tarp kitų rodinių buvo 
įdomus filmas Memories apie 
Lietuvą, kuriame rodomi kai
mo, gamtos vaizdai, mokyk
los, vestuvės, sinagoga, Sme
tonos laikų Kaunas. Muzieju
je pastatytas tipiškas "shtetl" 
Qidiš kalboje - miestelis), ku
riame atkurti mediniai namu
kai, sinagoga, "Beth Midrash
Torah" mokymo centras. Pa
kabintas Lietuvos žemėlapis, 
bet visi vietovardžiai - jidiš 
kalba. 

Taip pat iškabinta kopija 
1388 m. - Vytauto Didžiojo 
laikų dokumento, skelbiančio 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos privilegijas, teikia
mas žydams. Kiti rodiniai bu-

tuvių kultūra ir tolerancija tu
rėjo didelę įtaką litvakų dva
singumui". 

Garbės konsulo tėvas ki
lęs iš Pandėlio, 1937 m. išvyko 
iš Lietuvos per Kubą į Pietų 
Afriką. Mama gyveno Kėdai
niuose, į P.Afriką emigravo 
1938 m. R. Joffe artimas bi
čiulis buvo Niujorke buvęs 
konsulas Simutis, kuris 1990 
m. padėjo jam įsigyti Lietuvos 
pasą. Prieš 1994 m., dėl P. Af
rikos "Apartheid" politikos, 
jokie gyventojai negalėjo lais
vai keliauti. Jis pasakojo, kad 
keliavo į Kiniją ir Egiptą su 
lietuvišku pasu. 

Nukelta į 4-ą psl. 



Iš Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth 11 lankymosi Lietuvoje š.m. spalio 16-18 d.d. Žymioji 
viešnia su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi ir savo vyru princu Pilypu, lydimi aukštųjų 
pareigūnų, gerbiant karinei sargybai 

Tautos išlikimas 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Suprantama, kad neturime išleisti iš akių 
ir galimų tautos žudikų, valgančių Lietuvos 
duoną. Ypač jaunimas, žvaliomis akimis apsi
žvalgęs pasaulyje, apie Lietuvą besisukančia
me globalizmo ciklone pastebės tikrų, tautas 
žudančių vėjų sūkurius. Tarp jų, įvairaus stip
rumo sūkuriais, pasaulio tautas pirmiausia 
veikia įvairios (pasaulinės valdžios užuomaz
gos) Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) 
nutautinimo ir nuvalstybinimo rankos: UNES
CO, UNICEF, Pasaulio bankas, Tarptautinis 
valiutų fondas (TVF); kurti bandoma (pagal 
ES pavyzdį) Afrikos sąjungą, Amerikos są
jungą ir, laimei, dar pilnai nesusikūrusi Euro
pos sąjunga (ES). 

Tai primena nuostabų, bet, pagal autorių, 
nenuostabų garsaus ruso rezistento Vladimiro 
Bukovskio pasisakymą apie ES jo šių metų va
sario mėnesį Briuselyje pasakytoje kalboje. 
Bmssels Joumal redaktorius aprašė Bukovskio 
kalbą: "Ponas Bukovskis ES pavadino 
'pabaisa' ('monster'), kuri turi būti sunaikinta, 
ir - juo greičiau, tuo geriau, kol ji neišsivystė į 
pilnai totalitarinę valstybę ... Savo kalboje V. 
Bukovskis minėjo konfidencialius dokumen
tus, kuriuos jam buvo leista pamatyti 1992 m." 

"Kalbu apie struktūras, apie įterpiamas 
tam tikras ideologijas, apie planus, kryptį, 
neišvengiamą plėtimąsi, panaikinimą tautų, 
kas buvo Sovietų Sąjungos tiksluose". 

V. Bukovskio kalbą suorganizavo Anglijos 
Nepriklausomybės partija. Įdomu, kad 2001 
m. gruodžio 15 d. konferencijoje Kaune 
istorikas dr. Algimantas Liekis pareiškė: "Be
je, už globalizaciją visą laiką 'kovojo' ir bolše
vikų partija, jos vadas V. Leninas, kuris apie 
1917 m. parengė ir savotišką programą, kaip 
sukurti, JAV pavyzdžiu, 'Jungtines Europos 
valstijas"'. Tai neabejotinai mus verčia pagal
voti, kaip bent jau SSRS aukos turėtų gelbėti 
ES nuo Briuselio tironijos. 

Globalizmo ciklono vėjai nėra toli nuo 
Vilniaus. Telefonų abonentų knygoje užtinka
mas įdomus abonentas: "UNESCO Lietuvos 
nacionalintt komisija". Tuoj suklusi: koks čia 
dalykas? Zinoma, kad UNESCO veikia 
Niujorke, Paryžiuje, Ženevojtz. Ženeva pagar
sėjo, tarp kitko, tuo, kad Zenevos JTO -
UNESCO įstaigose buvo draudžiama platinti 
Solženycino knygą Gulag. Paryžiuje pasirodė, 
kad tarp septynių Prancūzijos ištremtų Sovietų 
šnipų bene tik keturi UNESCO štabo veikė
jai. 

Niujorko UNESCO, be kitų "žygių", pri
mena prieš kokį 30 metų UNESCO (pasaulio 
švietimo ir kultūros ministerija) išleido gražią 
knygą apie Sovietų Sąjungą. Joje "juodu ant 
balto" pasaulis buvo painformuotas, kad oku
puota Lietuva, Latvija ir Estija buvo (be jokio 
"gal" ar "bet") Sovietų Sąjungos dalis. Į 
protestus negavome atsakymų. Ar belieka ste
bėtis tuo, kad JTO Generalinis sekretorius U. 
Tantas (U. Thant) "patvirtino", kad "Lenino 
idėjos atsispindi JT Chartijoje". Tai jis pasakė 

Helsinkyje, UNESCO suruoštame Lenino pa
gerbime minint jo 100-jį gimtadienį 1970 m. 

Tad ar galima tikėtis, kad Vilniuje sėdinti 
UNESCO komisija kelia mūsų vaikų patrio
tizmą ir žmonių tautinę savigarbą? Tenka 
spėti, jog dalykai vyksta atvirkščiai. Ypač, kad 
net amerikiečiai patriotai įspėja tėvus, kad 
UNESCO braunasi į JAV mokyklas su JAV 
idealams ir Konstitucijai priešingomis prog
ramomis. Ar kas pasidomėjo, kiek to yra 
Lietuvoje, ir kiek tai mums kainuoja. Apie 
globalisto Soroso, "paniškai bijančio tautiš
kumo", pinigų įtaką jau nemažai rašyta. 

Tad turėtume prieiti išvados, kad globa
liniame ir Lietuvą tiesiogiai liečiančiame glo
balizmo ciklone nėra nei šusnelio tautinei sa
vigarbai, tautinei savimonei ar patriotizmui 
išlaikyti ir pakelti palankių vėjų. Jie, deja, 
pučia ir mūsų tautai priešinga linkme. Tai 
reiškia, kad privalu visiems patriotams, 
Lietuvai lojaliems piliečiams, įsijungti į sta
tybą dvasinių užtvarų tautų žudikų idėjų 
įsiskverbimui į tautos sąmonę bei pasąmonę. 
Ypač mūsų jaunimas turėtų pakilti į ideologinį 
partizaninį ir po to organizuotų pulkų karą už 
tautos išlikimą. Jie gali sava dvasia užkrėsti ir 
panašioje padėtyje esančių kaimyninių tautų 
jaunimą, jei jis dar nėra pakilęs kovai. 

Daug senųjų kovotojų, laimei, dar tebe
kovoja už visišką Lietuvos prisikėlimą. Thčiau, 
jei mūsų kaimyninės tautos ir mes pralaimėtu
me kovą už laisvę ir tiesą, ne šių dienų seni
mas, o jaunimas gyventų pilkame pasaulyje: 
dvasiškai, tautiškai, valstybiškai, kultūriškai, 
religiškai. Ir kas skatintų pažangą ar pažangos 
išlaikymą bent šioje padėtyje, jei nebūtų prie
volės tautai, Bažnyčiai, Dievui, jei nebūtų at
sakomybės tėvų už vaikus, vaikų už tėvus, kai
myno už kaimynus? Tik įsivaizduokime pa
saulį visad pilkais debesimis, pilkomis pievo
mis, pilkomis giriomis, apgyvendintą pilkais 
žmonėmis. Globalizmas yra siaubinga utopija. 
Matėme, kokią kainą žmonija užmokėjo ir te
bemoka už komunizmo utopiją. Ar bereikia 
dar baisesnės utopijos? 

Visa tai gali sustabdyti tautiškos tautos, 
paprasčiausiai tapdamos ir išlikdamos to
kiomis. Lietuviai, žinoma, turi pradėti kovą 
Lietuvoje, pažinę tautos žudikus ir jų metodus. 
Senoji karta privalo skirti laiko ir energijos 
mokyklų vaikų patriotiniam ugdymui. Tai gali 
padaryti organizuodami ar padėdami organi
zuoti ideologines moksleivių organizacijas, 
kaip valančiukus, kudirkaičius, jaunuosius 
šaulius, ateitininkus, skautus. Studentai gali 
padėti pasiimdami vadovų pareigas. Aka
deminis jaunimas turi ir gali agresyviau plėsti 
savas ideologines ir profesines organizacijas. 

Stinga išmokslintų, išprususių vidurinio 
amžiaus inteligentų ne tik talkoje minėtoje 
veikloje, bet ir plačiame visuomeninės bei 
politinės veiklos poligone. Mūsų visų Motina 
Lietuva po kelių istorinių avarijų, po 
pasaulinio karo ir okupacijų, dar vis nesvei
kuoja. Jos slaugymas reikalauja mūsų visų -
nuo jauniausiųjų iki vyriausiųjų - pastangų. 

Lietuva per ilgai užsigulėjo ant kairio 
šono. Jau metas apsukti ją ant kito šono ir, gal 
netrukus, prikelti iš ligos patalo. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Suomijoje 
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus spalio 19 
d. darbo vizitu vyko į Suo
miją dalyvauti neformaliame 
Europos vadovų tarybos su
sitikime Lahtyje. Ten visų 
Europos sąjungos valstybių 
ir vyriausybių vadovai aptarė 
ES išorinės energetikos 
politikos, nelegalios migraci
jos klausimus. Visą dieną 
trukusiuose susitikimuose 
buvo kalbama ir apie atnau
jinimų skatinimą bei panau
dojimą Europos sąjungoje. 
Vakare ES valstybių ir vy
riausybių vadovai darbo pie
tuose su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu aptarė 
Europos sąjungos ir Rusijos 
strateginę partnerystę. 

Prezidentas Vengrijoje 
lankėsi spalio 23 d., dalyvavo 
Vengrijos revoliucijos ir ko
vų už laisvę 50-jųjų metinių 
iškilmėse. 

Premjeras Vokietijoje 
Ministeris pirmininkas 

Gediminas Kirkilas spalio 
22 d. darbo vizitu lankėsi Vo
kietijoj e, dalyvavo Lietuvos 
ambasadoje Bedyne sureng
tame Vokietijos-Lietuvos fo
rumo prisistatymo renginyje. 
Vokietijos-Lietuvos forumas 
formaliai įsteigtas šių metų 
sausio mėn. Vienas pagrin
dinių forumo tikslų- skatin
ti dvišalį bendradarbiavimą 
tarp Vokietijos ir Lietuvos 
politikos, verslo, kultūros ir 
mokslo srityse. 

Po forumo susirinkimo 
vyko Lietuvos valstybinių 
apdovanojimų įteikimo Vo
kietijos piliečiams iškilmės. 
G. Kirkilas apdovanojimus 
įteikė vienuolikai Lietuvos
Vokietijos dvišalių santykių 
stiprinimui nusipelniusių 
Vokietijos piliečių. 

Kovos su korupcija 
Parlamentinės partijos 

spalio 25 d. seime pasirašė 
premjero Gedimino Kirkilo 
pateiktą susitarimą dėl ko
vos su korupcija. Jame kons
tatuojama korupcijos grės
mė ir pripažįstama, kad ko
rupcijos mastas šalyje yra 
netoleruotinas, o esamos an
tikorupcinės priemonės -
nepakankamos. Partijos ža
da užtikrinti, kad jų veikloje 
nebus korupcijos apraiškų ir 
bandymų pažeisti su korup
cija kovojančių valstybės ir 
savivaldybių institucijų ar pa
reigūnų politinį neutralumą. 

Įsipareigojama sukurti 
sistemą, kuri užtikrins vals
tybės institucijų veiklos pa
veikumą ir skaidrumą. Pla
nuojama įsteigti nuolat vei
kiančią frakcijų seniūnų gru
pę analizuoti atskiroms vi
suomeninio gyvenimo sri
tims ir ne rečiau kaip kartą 
per ketvirtį parengti sistemą 
korupcijos priemonių panai
kinimui, skelbia BNS. 

Susitarimo priede siūlo
ma griežtinti politinių parti
jų finansavimo kontrolę, pa
rengti teisės aktus, įgyvendi
nant valstybės tarnautojų gy-

venimo pagal pajamas pa
tikrinimo sistemą, sudaryti 
tarpžinybinę, nuolat veikian
čią darbo grupę Europos są
jungos fondų lėšų skirstymo 
ir panaudojimo procedū
roms stebėti ir analizuoti. 

Nušalinti VSD pareigūnai 
Spalio 24 d. nuo pareigų 

nušalinti du Valstybės sau
gumo departamento (VSD) 
pareigūnai: kontržvalgybos 
skyriaus viršininkas Vytautas 
Damulis ir jo pavaduotojas 
Vilmantas Bieliauskas. EL
TOS-LGTI C žiniomis, tai 
patvirtino seimo Valstybinio 
saugumo ir gynybos komi
teto (NSGK) narys Alvydas 
Sadeckas. VSD vykdo išsa
mų tyrimą dėl slaptos opera
tyvinės informacijos sąmo
ningo neteisėto perdavimo, 
atskleidimo Lietuvos ir už
sienio piliečiams bei galimo 
šių duomenų klastojimo. Iki 
tyrimo pabaigos keli parei
gūnai nušalinti nuo einamų 
pareigų ir jiems bus pasiūly
tas patikrinimas poligrafu 
("melo detektoriumi"). Kai 
kurie nušalintieji darbuoto
j ai, kurie jau buvo gavę šį 
pasiūlymą, tai padaryti atsi
sakė. VSD generalinio di
rektoriaus įsakymu sudaryta 
specialioji tyrimo komisija, 
kuri ir pateiks savo išvadas 
dėl tyrimo rezultatų. 

Spaudos laisvės rodiklis 
Įtakingos organizacijos 

"Reporteriai be sienų" pa
skelbtame kasmetiniame 
Spaudos laisvės indekse Lie
tuva kartu su Jungtine Kara
lyste atsidūrė 27-ojoje vieto
je. Estijai atiteko šeštoji, 
Latvijai - 10-oji vieta. Pernai 
Lietuva buvo 21-ojoje vieto
j e. Kaip praneša LGTIC, 
spaudos laisvė labiausiai 
puoselėjama Suomijoje, Is
landijoje, Airijoje ir Olandi
joje. Sąrašo apačioje didelių 
permainų pastaraisiais me
tais nėra - spaudos laisvė 
daugiausia varžoma Šiaurės 
Korėjoje, Turkmėnijoje, Eri
trėjoje ir Kuboje. 

JAV (53-ioji vieta) sąra
še nukrito per devynias vie
tas. Tai daugiausia lėmė pre
zidento George W. Bush ad
ministracija, kuri, remdama
si "valstybinio saugumo" 
dingstimi, bando daryti vis 
didesnę įtaką žurnalistams. 
Be to, kai kurie JAV teismai 
nepripažįsta žiniasklaidos 
teisės neatskleisti informaci
jos šaltinių. Spaudos laisvė 
taip pat sumažėjo Prancūzi
joje - šiemet, nukritusi per 
devynias pozicijas, šalis atsi
dūrė 35-ojoje vietoje. "Re
porteriai be sienų" atkreipia 
dėmesį į šioje šalyje padaž
nėjusias kratas žiniasklaidos 
įmonėse ir žurnalistų na
muose. Dėl grasinimų pra
našo Mahometo karikatūras 
paskelbusiems žurnalistams 
iš pirmosios į 19-ąją vietą 
nukrito Danija. Lenkijai ati
teko 58-oji, Rusijai 147-oji, 
Gudijai - 151-oji sąrašo vie
ta. RSJ 
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Plataus masto veikėjas į Lietuvą 
Išlydėtas a.a. prel. Mykolas Krupavičius 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Š.m. rugsėjo 9 d. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo šven
tovėje Čikagoje įvyko atsisvei
kinimas su prel. M. Krupavi
čiumi, išlydint jo palaikus per
laidojimui į Lietuvą. 

Atsisveikinti susirinko 
daug lietuvių, pasauliečių ir 
kunigų, ne tik iš Čikagos, bet 
ir iš jos plačių apylinkių. Šv. 
Mišias atnašavo kun. Jonas 
Kuzinskas, buvęs ilgametis 
šios šventovės klebonas; kartu 

su juo šv. Mišias koncelebra
vo prel. Ignas Urbonas, kun. 
Jaunius Kelpšas, kun. Darius 
Gurevičius, kun. Egidijus Ju
ravičius, kun. Tomas Kara
nauskas ir dabartinis klebonas 
kun. Antanas Markus. 

Prel. Ignas Urbonas pasa
kė pritaikytą atsisveikinimui 
pamokslą. Atsisveikinimo žo
džius tarė ir Antanas Rudis 
bei Pranas Povilaitis. Šv. Mi
šių metu giedojo sol. Nida 
Grigalavičiūtė ir smuikavo 
smuikininkė Linda Veleckytė. 

Vargonais grojo muz. Jūratė 
Grabliauskienė. 

Karstą, uždengtą tautine 
vėliava, kuri dengė prel. M. 
Krupavičiaus karstą ir jį laido
j ant 1970 m. Čikagoje nešė 
ateitininkų Korp! "Kęstutis" 
nariai. Išlydėjus karstą su prel. 
M. Krupavičiaus palaikais, su
sirinkusieji dar ilgai stovinia
vo ir šnekėjosi, prisimindami 
prelatą M. Krupavičių, su ku
riuo daugelis šio atsisveikini
mo dalyvių buvo bendravę ar 
buvo pažįstami. 

Šventovėje atsisveikinimo 
dalyviams buvo išdalinta gra
žiai Adomo Tu.utkaus paruoš
ta informacija apie prel. M. 
Krupavičių, su perlaidojimo 
programos dalyvių ir JAV 
lietuvių Visuomeninio komi
teto narių pavardėmis, kurie 
rūpinosi perlaidojimu: 

2006 m. rugsėjo 9 d. prie Svč. M. Marijos Gimimo šventovės. 
Iš k.: inž. Antanas Rudis ir Pranas Povilaitis, LKDS gen. 
sekretorius Ntr. Z. Degučio 

Pranas Povilaitis (pirm.), 
Edvinas Giedrimas ir Ligija 
Tu.utkuvienė; jo pavaduotojai 
ir nariai: kun. Jonas Duoba, 
kun. Jaunius Kelpšas, dr. 
Petras Kisielius, Juozas Kon
čius, Romualdas Kriaučiūnas, 
Rūta Kuncienė, Saulius Kup
rys, Marija Remienė, kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC, prel. 
Ignas Urbonas ir ambasa
dorius Algirdas Žemaitis. 

2006 m. rugsėjo 9 d. prel. M. Krupavičiaus karstą nešė Korp! "Kęstutis" nariai (alfabetine 
eile): Povilas Kilius, Juozas Končius, Jonas Pabedinskas, Pranas Povilaitis, Teodoras 
Rudaitis ir Šarūnas Užgiris Ntr. Z. Degučio 

Dalis dalyvių prel. M. Krupavičiaus atsisveikinimo pamaldose 2006.IX.9 prie Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovės, išlydint a.a. prel. M. Krupavičiaus palaikus perlaidojimui. Jų tarpe 
matosi "Kęstučio" korporacijos nariai, JAV lietuvių Visuomeninio ko-to nariai. Iš k.: kun. J. 
Kelpšas, gen. kons. A. Daunoravičius, kun. J. Kuzinskas, prel. l. Urbonas, M. Remienė ir kun. 
T. Karanauskas Ntr. Z. Degučio 

Apsilankymas ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Lietuvos konsulatas Johannesburge buvo 
oficialiai atidarytas 1994 m„ Nelson Mandelai 
tapus pirmu juoduoju prezidentu. R. Joffe 
aiškino, kad jo žiniomis, 1932-1934 m. veikė 
Lietuvos konsulatas Cape Town, aktyviai 

padėjo litvakams emigruoti ir įsikurti P. 
Afrikoje. 

Konsulas pasiguodė, kad gavęs protestų 
dėl savo paskyrimo garbės konsulu, kad at
stovauja "tai valstybei, kuroje per 11 Pasaulinį 
karą buvo naikinami žydai". Tačiau jis tvir
tino, jog nesvarbu, kiek bus priešininkų, jam 
yra garbė "būti litvaku ir atstovauti tam kraš
tui, iš kurio jo šeima yra kilusi". 

Kad ir kas bus puode, 
viskas patenka į samtį ... 

PR. EGIPIJUS MAŽINTAS 

Kalbinu tautinių papročių ir tradicinių mokslų univer
siteto (NPTMU) rektorę Janina Janulionienę. Nepaisant 
kritiškos oficialios nuomonės gyvavo ir gyvuos senoji liau
dies medicina, užkalbėjimai, buitinė magija, įvairūs tautiniai 
papročiai ir apeigos, tradiciniai gydymo ir sveikatinimo 
metodai. Neprotinga atmesti senąjį palikimą, verčiau integ
ruoti jį ir pasisemti natūralių gyvybinių galių. Mūsų universi
tete žmonės galės gauti tokių žinių, kokių neįgis niekur ki
tur. Pokalbį su universiteto rektore (sėklų terapijos specialis
te) pradėjau Kaune.„ 

- Teisingumo kelias paslaptingas. Pas mus priimtina pir
miau pakart~ o paskui teisti. Akivaizdu, jog parapsichologija 
yra pennainų kryžkelėje, tačiau geram raiteliui nė motais, ar 
joti kairėn, ar dešinėn„. 

- Minėjau, jog mums svarbu atgaivinti senąsias baltiškas 
tradicijas, papročius, protėvių požiūrį į gamtos jėgas, kartu 
laikytis mūsų senosios kultūros paveldo, neištirpti ir nepra
rasti tautinio identifiteto, europinės globalizacijos ir standar
tizacijos sąlygomis. Studentų ir dėstytojų kvalifikacijos yra 
vien~s svarbiausių mūsų universiteto prioritetų. 

Siuolaikinė visuomenė laiko įsikibusi mokslo, nes tik 
žmonės baltais chalatais kaip kokie žyniai gali paaiškinti tik
rovę ir žmonių vietą joįe. Atrodo"'kad laikykis geros draugi
jos ir būsi palaikytas. Zurnalas Zmogus yra skirtas studijų 
programos dalyviams, trumpai supažindinantis juos su mūsų 
kūrybine bei moksline veikla. Kurdami naują instituciją pri
artėjame prie šiuolaikinių reikmių. Mes pasisakome už 
požiūrių įvairovę ir toleranciją. 

- Ką jūs laikote tradiciniais mokslais? 
- Mūsų universitete bus dėstomos teatro, retorikos, filo-

sofijos disciplinos, etnologija, etnohumanizmas, baltiški mi
tai ir papročiai. Džiugina tai, kad studentai patenkinti page
rėjusia mokslų kokybe ir įgytomis žiniomis. Fakulteto tarp
tautinio mokslo ir kultūros skyrius bendradarbiauja su bio
energetikos, dialektologijos, kultūrinės antropologijos spe
cialistais užsienyje. Rengiamasi įkurti kaimo ir miesto ži
niuonių klų_bą. Prisiminkime habilituotą biologijos mokslų 
daktarę E. Simkūnaitę net CK politinio biuro narius gydžiu
sią lietuviško kaimo žolių ir arbatžolių nuoviromis„. 

-ljeatsisakysite ir specifinių dalykų? 
- Zmonėms visais laikais buvo įdomi astrologija, chiro-

logija, numerologija, biolokacija, sapnų terapija ir t.t. Kata
likybės ideologas T. Akvinietis sapnų mokslui, kaip S. Freu
das skyrė ištisas monografijas. Svarbiausias dalykas, ko siek
sime, tai sąlyčio su savo baltiškomis šaknimis ir senąja pa
saulėžiūra, savąja tautine tapatybe. Tu.čiau esama ir visuoti
nių dalykų, peržengiančių tautines ribas. Šiandien universi
tetas turi septynis filialus Lietuvos miestuose, kuriuose sta
cionariniu, vakariniu ir neakivaizdiniu būdy gali studijuoti 
visi norintys, nepaisant amžiaus ir religijos. Siandien mes tu
rime per 400 įvairių tautybių studentų ir magistrantų. Nuo 
2006 m. atidaromas doktorantūros skyrius. Jau ttųime pirmą 
doktorantą profesionalų gydytoją-ginekologą iš Zemaitijos. 
Trisdešimt dėstytojų yra tikri savo srities profesionalai, beje, 
95% iš jų turi aukštąjį akademinį bakalaurinį ar magistrinį 
išsilavinimą. Jie nuolat kelia savo kvalifikaciją seminaruose, 
kurie vyksta įvairiose šalyse. Pas mus lankosi žymūs šių sri
čių specialistai iš Amerikos, Latvijos, Rusijos, Gudijos ir 
nuolat perteikia savo žinias mūsų studentams. Universitete 
yra visų trijų pakopų studijos. Pirmos pakopos studijose ren
giami bakalaurai, antros pakopos studijose - magistrai ir 
diplomuoti specialistai, trečios pakopos studijose - dokto
rantūroje - mokslų daktarai; jas baigus bus suteikiamas ati
tinkamas kvalifikacinis laipsnis. Turime puikių natūralios 
terapijos, baltiškosios kultūros žinovų, baigusių mokslus 
užsienyje, įgijusių mūsuose beveik nepraktikuojamų senųjų 
praeities kultūrų specializacijų. 

- Pasodink tarp bičiulių namų gyvatvorę, ir jų draugystė vi
suomet žaliuos. Nebegyvename mitiniame laike, o šiuolaikinė
je vartotojiškoje civilizacijoje, ar realu atgaivinti senąsias bal
tiškas šventes? 

- Mes norėtume priminti senųjų švenčių sakralinę arba 
šventąją prasmę. Sėkmingai atliekami teoriniai bei prak
tiniai tyrimai - astrologijos, psichofizinių, bioenergetikos, 
natūraliosios terapijos, senų tradicinių mokslo technologijų 
srityse. Mūsų tautiniai papročiai buvo labai glaudžiai 
susipynę su natūraliais gamtos ciklais. Juk sakoma, kai žmo
gus natūralus, jis - sveikas. Tad mūsų tikslas - sveikas žmo
gus, sveika visuomenė. 

- Ne laikas plauti ropes, kai turguje pilna pirkėjų. Kur 
žmonės, baigę tautinių papročių ir tradicinių mokslų univer
sitetą, pritaikys šias žinias? 

- Pagrindinis universiteto tikslas yra suteikti galimybę 
jaunimui ir suaugusiems įgyti skirtingų pakopų išsilavinimą. 
Tegu į malūną kiekvienas neša savo maišą. Mažiau bijoti, 
daugiau tikėtis. Mažiau valgyti, daugiau kramtyti. Mažiau 
dūsauti, daugiau kvėpuoti. Mažiau nekęsti, daugiau mylėti -
ir gerai gyvensime. 



Š.m. rugsėjo 27 d. Vašingtone, DC, įvyko komunizmo aukų paminklo statybos pradžios iškilmės. 
Nuotraukoje antras iš k. Ramūnas Kondratas, JBANC (Joint Baltic American National Com
mittee) valdybos narys. Tikimasi, kad paminklas bus užbaigtas iki 2007 m. birželio mėn., minint 
JAV prezidento R. Reagan iššūkį sovietams nugriauti Berlyno sieną Ntr. l. Lukavičiūtės 

Premijos lietuvių kilmės 
mokslininkams užsienyje 

Lietuvos Švietimo ir mokslų ministerija 
įsteigė užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės 
mokslininkams bei Lietuvos respublikos pilie
tybę turintiems mokslininkams tris metines 
premijas už pasiekimus atspindinčius jų moks
linius ir/ar sklaidos veiklos pasiekimus tarp
tautiniu mastu. Premijos pasižymės konkurso 
eiga parinktų laureatų apmokėtomis kelionė
mis ir savaitės apsistojimu Lietuvoje, moksli
nių darbų skaitymu iškilmingoje Mokslų aka
demijos sesijoje ir premijų įteikimu. Premijų 
dydis - 100 kart pragyvenimo minimumo lygis 
Lietuvoje -šiuo metu tai būtų 12 tūkst. 500 litų. 

Premijos bus skiriamos vienam moksli
ninkui už 1) pasiekimus humanitarinių ar so
cialinių mokslų srityse, vienam už 2) pasieki
mus fizinių, biomedicinos ir technologijos 
mokslų srityse ir vienam už 3) pasiekimus sa
vo srityje tarptautiniu mastu. Premijų tikslas -
kad mokslininkai dalyvautų bendruose projek
tuose su Lietuvos mokslo bendruomene, pa
laikytų glaudesnius ryšius su ja bei su kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis (kandidatų siūly
mas vyks per LB) ir, kad šis Lietuvos valdžios 
dėmesys stiprintų lietuvių kilmės mokslininkų 
lietuvybę jiems apčiuopiamai parodant, jog jų 
darbas svarbus Lietuvai ir Lietuvos įvaizdžiui 
pasaulyje. 

Kandidatus premijoms gali siūlyti Pasaulio 
lietuvių bendruomenė, JAV lietuvių bendruo
menė, kitų šalių LB ir, jei gyvenamoje šalyje 
nėra LB, pavieniai mokslininkai. 

Kandidatai bus vertinami atsižvelgiant į: 
l) mokslo pasiekimus (dalyvavimas mokslo 
programose, projektuose, tyrinėjimuose, atra
dimai arba iškėlimo naujų procesų, medžiagų 

ir t.t., mokslinis bendradarbiavimas su Lietu
vos mokslininkais ar verslininkais, išleistos 
mokslinės knygos, straipsniai mokslo periodi
niuose leidiniuose, pranešimai, skaityti moks
linėse konferencijose); 2) mokslinių pasieki
mų sklaidą (mokslo patirties bei mokslo ryšių 
tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimas, 
mokslinės, vadybinės, organizacinės patirties 
perdavimas ir kiti išskirtiniai mokslinės sklai
dos pasiekimai). Lietuviai mokslininkai kvie
čiami kandidatuoti, pateikiant šiuos duomenis: 

• Kandidato/ės curriculum vitae 
• Kandidato/ės mokslinės veiklos aprašy

mas pagal viršuje nurodytas vertinimo gaires 
~u paaiškinimu, kodėl kandidatas/ė vertas/a 
SMM premijos 

• Duomenys apie ankstesnius kandida
to/ės mokslinių pasiekimų įvertinimus ir ap
dovanojimus 

• Kita vertinimui naudinga medžiaga 
• LB apylinkės liudijimą apie savo lietuviš

ką kilmę ir dvi rekomendacijas, patvirtinančias 
kandidato/ės mokslinę kvalifikaciją 

• Formatas: ne daugiau kaip 10 puslapių, 
WORD formate, Times Roman šriftu, nr. 12 
raidžių dydžiu, 1.5 tarpsnio tarp eilučių. Pa
geidaujama, kad paraiška būtų parašyta lietu
vių kalba, tačiau esant sunkumams bus pri
imama ir anglų kalba. Paraiškos turi būti at
siųstos elektroniškai JAV LB premijų siūlymo 
komitetui šiuo adresu: Bstasys@aol.com iki 
š.m. lapkričio 3 d. 

Pirmasis premijų įteikimas įvyks 2007 me-
tų pavasarį. Dr. Stasys Bačkaitis, 

JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas 
mokslo reikalams 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
ĮLIETUVA - visuomet a:eriausiomis 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. 

Tel. Toronte 416 531 ·4800 
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A3X2 

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

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

Oro taršos rūpesčiai 
Konservatorių vyriausy

bė pateikė svarstymui ilgai 
lauktą naują oro ir aplinkos 
apsaugos programą. Joje nu
matytas lėtas ir laipsniškas 
oro taršos mažinimas. Iki 
2010 m. automobilių pramo
nė turi pertvarkyti, moderni
zuoti gaminamų automobi
lių variklius. Kuro gaminto
jai įpareigojami ieškoti šva
raus, oro neteršiančio kuro 
pakaitalų, labiau rūpintis at
liekų perdirbimu. Kritikai 
tvirtina, kad viso to per maža 
pasiekti norimam rezultatui. 
Jie teigia, kad programoje 
visiškai nekalbama apie di
džiųjų kasyklų, anglimi kūre
namų jėgainių oro taršos 
mažinimą ir kitas svarbias 
problemas 

Kanada - ketvirtoji ša
lis pasaulyje, kurios gamtos 
išteklių panaudojimas ir ap
sauga verčia susirūpinti atei
timi. Dar blogesnės pirmo
sios trys šalys - Jungtiniai 
Arabų Emyratai, JAV, Suo
mija, kuriose, vaikantis pel
no, nusikalstamai niokoja
ma gamta, teršiamas oras. 
Po jų min}mas Kuveitas, 
Australija, Svedija, Norvegi
ja ir kitos taip pat susilaukia 
perspėjimo. Pasaulinis gam
tosaugos tyrimo fondas 
(World Wide Fund of Natu
re) ištyrė 150 šalių gamtos 
turtų panaudojimą ir apsau
gą. Jie padarė išvadą, kad 
šio amžiaus viduryje mums 
reikės gamtos turtų dvigubai 
daugaiu nei turime. Pagal jų 
skaičiavimus per pastaruo
sius 30 metų nesugrįžtamai 
išnyko beveik trečdalis sau
sumos, gėlųjų vandenų ir jū
ros gyvūnų, padidėjo anglies 
dvideginio kiekis planetos 
oro sluoksnyje. 

Dviguba pilietybė - vals
tybei privalumas ar proble
ma? Kanados imigracijos ir 
pilietybės ministerija nori 
peržiūrėti dabartinę valsty
bės politiką, leidžiančią tu
rėti dvi pilietybes. Nuo 1977 
m. Kanada leidžia turėti dvi 
- turėtąją ir Kanadoje įgytą 
pilietybę. Kilus Izraelio ir 
Libano karui, daugelis Liba
ne gyvenančių Kanados pi
liečių atsidūrė karo veiksmų 
zonoje. Valstybė turėjo pasi
rūpinti jų saugumu. Tai kai
navo 85 min. dol. Daugelis 
išgelbėtųjų tučtuojau po ka
ro vėl grįžo į Libaną, palik
dami gelbėjimo išlaidas pa
dengti Kanados gyvento
jams. Daugiau kaip pusė mi
lijono kanadiečių turi dvigu
bas pilietybes. Niekas neži
no, kiek jų gyvena užsienyje, 
svarstoma, ar gyvenantys už
sienyje turi mokėti mokes
čius. 

Konservatoriai pašalino 
G. Turner iš savo partijos 
narių tariamai už etikos pa
žeidimus. Tačiau daugelis 
kritikų ir pats pašalintasis 
pripažino, kad tikroji prie
žastis - daugkartinė konser
vatorių partijos kritika jo as
meniniame tinklalapyje. G. 
Turner ypač kritiškai įver
tino konservatorių paskelbtą 

oro apsaugos programą. G. 
Turner pareiškė, kad jis par
lamento darbe dalyvaus kaip 
nepriklausomas atstovas. 
Kartu jis svarsJo galimybę 
tapti pirmuoju Zaliųjų parti
jos atstovu, neatmeta gali
mybės pasukti Liberalų par
tijon .. 

Psichinės sveikatos ne
galia paliečia vieną iš sep
tynių kanadiečių, bet Kana
da vienintelė iš pasiturinčių 
(G-8) valstybių neturi psichi
nės sveikatos strateginės 
programos. Apie tai buvo 
kalbama Otavoje surengta
me pasitarime apie psichi
nės sveikatos problemas vals
tybėje. Jame dalyvavo moks
lininkai, meno, politikos vei
kėjai, sveikatos apsaugos 
darbuotoj ai. Valstybės eko
nomika kasmet dėl psichinių 
negalių praranda 33 bln. dol. 
Gyventojų psichinę sveikatą 
nulemia ne vien tik gydymui 
išleistos lėšos. Svarbu ne tik 
išgydyti ligą, bet ir užkirsti 
joms kelią. Cia gali padėti ir 
padeda - menas, muzika, 
kultūra, fizinis aktyvumas. 
Kaip įrodyta, menas turi ne 
tik gydomąją galią, bet pa
deda ir greičiau sveikti. Pa
žymėtina meno svarba sme
genų veiklai skatinti. Jis pa
deda ugdyti žmogiškuosius 
ryšius, valdyti ir išreikšti 
jausmus, išlaikyti jų sveiką 
pusiausvyrą, neretai diktuo
jančią lemtingus pasirinki
mus ir poelgius. 

Peter Munk, imigrantas 
iš Vengrijos, užgyvenęs savo 
turtus aukso kasyklose, To
ronto universitetui yra pa
skyręs 12 mln. dolerių. Prie 
anksčiau dovanotos sumos 
šį rudenį jis pridėjo dar 5 
mln. Dosnaus rėmėjo dova
na siekia tikslo. 2000 m. 
įsteigtas P. Munk tarptau
tinių studijų centras Toronto 
universitete bendradarbiaus 
su tokiais pat centrais kitose 
pasaulio mokslo įstaigose. 
Toronto universiteto studen
tai turės galimybę susipažinti 
su geriausia pasaulio moks
lo patirtimi ir studijomis. 
Dalis P. Munk dovanotų lėšų 
bus skirta elektroninei duo
menų apie Kanadą saugyk
lai - bibliotekai, kuria galės 
naudotis viso pasaulio stu
dentai ir mokslininkai. 

Už nusikaltimą - trem
tis į Kanadą. Tokį neįprastą 
niekam negirdėtą nuospren
dį priėmė Buffalo (JAV) tei
sėjas. Buvusiam mokytojui, 
kuris buvo apkaltintas ne
leistinu elgesiu su nepilna
mete - savo mokine, jis pa
skyrė lygtiną bausmę tre
jiems metams. Pasak teisėjo, 
Malcolm Watson atlikti baus
mę privalo... Kanadoj e ir 
vengti Amertkos visą likusį 
gyvenimą ... Zinoma, teisė
jas "užmiršo" pasiteirauti, ar 
Kanada nori priimti sekso 
nusikaltėlį. Nuteistasis-JAV 
pilietis, tačiau jo šeima gyve
na St. Catharines, ON. On
tario provincijos vadovai 
svarsto, ką tokiu atveju da
ryti? S.K 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
NAUJOS KAPINĖS 
DELFI žiniomis, sosti

nėje, Naujininkuose, atsiras 
naujos - Liepynės kapinės, 
kurios pavadintos kažkada 
čia buvusio kaimo vardu. 
Spalio viduryje vyriausybė 
neatlygintinai perdavė Vil
niaus miesto savivaldybei 
54.4 hektaro žemės sklypą 
Žirnių gatvėje. Šiame sklype 
bus įrengtos kapinės, pasta
tyti ritualinėms paslaugoms 
teikti skirti statiniai, auto
mobilių stovėjimo aikštelė, 
taip pat atsiras apie šimtą 
papildomų darbo vietų. Taip
gi bus įrengtas krematoriu
mas palaikams sudeginti, 
pirmasis Lietuvoje. 

375 NAUJOKAI 
BNS skelbia, kad priva

lomąją pradinę karo tarnybą 
spalio 24 d. pradėjo 80,000-
asis šauktinis. Karo prievo
lės administravimo tarny
bos prie Krašto apsaugos 
ministerijos duomenimis, 
juo tapo 19 m. vilnietis D. 
Santalovas, pradėjęs kartu 
su kitais 375 naujokais. Lie
tuvos kariuomenė formuo
jama šauktinių ir profesinės 
tarnybos karių pagrindu. 
1991 m. tarnauti pakviesti 
pirmieji atkurtos Lietuvos ka
riuomenės šauktiniai. Tais 
metais tarnybą atliko 1813 
vaikinų. Šauktinių skaičius 
nuolat mažinamas. Planuo
jama, kad 2008 m. bus pa
kviesta 2 tūkst. šauktinių. 
Atlikti privalomąją pradinę 
karo tarnybą šaukiami 19-
26 m. jaunuoliai (vyrai). Tur
nyba trunka 12 mėnesių. Vi
si šauktiniai tarnybą prade
da Lietuvos didžiojo etmo
no Jonušo Radvilos moko
majame pulke Rukloje. Po 
11 savaičių pagrindinio ka
rio kurso kariai tarnybą tę
sia kariuomenės sausumos, 
oro ar jūrų pajėgose. Jau
nuoliai taip pat turi gali
mybę pasirinktinai atlikti 18 
mėnesių tarnybą. 

NEIŠDUOS BABENKOS 
BNS skelbia, kad prie

globstį Lietuvoje gavęs Ru
sijos pilietis Igoris Babenka 
nebus išduotas Rusijai, Lie
tuvos apeliacinio teismo 
walio 23 d. nuosprendžiu. 
Sis teismas daugiau nei po 
metų pertraukos tą dieną 
atnaujino buvusio banki
ninko l. Babenkos išsiunti
mo bylą. Pernai rugsėjo 28 
d. Apeliacinis teismas pa
skelbė bylos pertrauką, kol 
bus priimtas sprendimas dėl 
I. Babenkos prašymo suteik
ti prieglobstį. Apeliacinis 
teismas pabrėžė, kad vyks
tant išsiuntimo procesui at
sirado privalomas I. Baben
kos neišdavimo pagrindas, 
numatytas Lietuvos Bau
džiamajame kodekse ir 1992 
metų Lietuvos bei Rusijos 
sutartyje "Dėl teisinės pa
galbos ir teisinių santykių 
civilinėse, šeimos ir bau
džiamosiose bylose" - tai 
yra prieglobsčio tokiam as
meniui suteikimas. Su teis
mo sprendimu sutiko ir Ge-

neralinė prokuratūra. Jis -
buvęs naftos bendrovei "Ju
kos" priklausančio banko 
"Menatep" Sankt Peterbur
go skyriaus Stavropolyje val
dytojas. Rusijos prokurorai 
įtaria l. Babenką pasisavi
nus ir iššvaisčius pinigų su
mą, viršijančią 33 milijonus 
litų 2002-2005 m. Europos 
sąjungos šalys, JAV ir Izrae
lis su naftos koncerno "Ju
kos" susijusių asmenų per
sekiojimą Rusijoje laiko po
litinio susidorojimo bandy
mu ir netenkina Maskvos 
reikalavimų juos išduoti. 

IŠVENGIAMOS AVARIJOS 

Lietuva galėjo išvengti 
bent trijų didelių įmonių 
avarijų, skelbia Mokslų aka
demijos narys akademikas 
Antanas Kudzys (BNS
DELFI). Mokslininkai yra 
įspėję energetikus apie ne
patikimą aukšto slėgio garo 
vamzdyną iš Mažeikių šilu
minės elektrinės į "Mažei
kių naftą". Šiuo atveju elekt
rinė sureagavo pati, visas 
vamzdynas buvo pakeistas, 
o "Mažeikių nafta" nuo sa
vo tvoros su elektrine nieko 
nekeitė. Tad gaisrai gamyk
loje dar gali kartotis. Ener
getikos instituto iniciatyva 
mokslininkas dar prieš tre
jus metus vyriausybei teikė 
rekomendacijas, kaip iš
vengti avarijų didelėse pra
monės įmonėse. Per trejus 
metus kilo gaisras ne tik 
"Mažeikių naftoje", bet ir 
įvyko avarija Telšių miesto 
šilumos tiekime, o Kaune 
netikėtai sugriuvo "Kari
gės" daugiaaukštis pramo
ninis pastatas, nusinešęs ke
lių žmonių gyvybę. A. Ku
dzio teigimu, Lietuvoje vy
rauja nuomonė, kad pavo
jingiausia yra Ignalinos ato
minė elektrinė. Bet iš tik
rųjų kiti objektai kelia dar 
didesnį pavojų, jei įvyktų 
sprogimas. Tai - Jonavos 
"Achema", Kėdainių "Lifo
sa", šilumos tiekimo įmonių 
vamzdynai. "Mažeikių naf
tos" atstovai teigia, jog įmo
nę su Mažeikių elektrine 
jungia ne aukšto slėgio, bet 
vidutinio slėgio garo vamz
dynai. Iš viso įmones jungia 
6 vidutinio slėgio vamzdy
nai, iš kurių naudojami 2, 
kiti 4 yra atsarginiai. 

TRŪKSTA DUJŲ 
Lietuvos degalines už

klupusi "Mažeikių naftos" 
krizė paveikė dujinių auto
mobilių kuro kainas. Pirmą 
kartą nuo nepriklausomy
bės laikų už šį kurą tenka 
mokėti daugiau negu du li
tus, skelbia DELFI. Kai ku
riose degalinėse jo net visai 
nėra. "Lietuva Statoil" iš 
"Mažeikių naftos" gaudavo 
70% visų dujų, 30% vežda
vosi iš Rusijos, Gudijos ir 
Latvijos. Manoma, kad arti
miausiu metu, dujos pa
brangs 10%. Jei dujų kaina 
pasieks 2.5 litų ribą, vairuo
tojams nebeapsimokės šio 
kuro pirkti. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ....._ __ _ 
v 

Rūstūs debesys virš Londono Siluvos 
EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Šiuose puslapiuose yra 
pasirodę keli pareiškimai, su
siję su KanadOJ Londono lie
tuvių katalikų Siluvos Marijos 
parapija ir šventove, remia
momis vietinių ir apylinkių 
lietuvių nuo įsikūrimo 1964 
metais Londono R.K. vysku
pijoj e, bet nepaaiškinantys 
pagrindinių aplinkybių, nuve
dusių į parapijos statuso pa
keitimo į bendriją ir šventovės 
pastato su butu kunigui ne
naudojimo dėl pastato stogo 
ir išlaukinės sienos struktūrų 
nesaugumo. 

Kanados Londono katali
kų vyskupijoje pasikeitus vys
kupams iš draugiškai šilto, 
garbaus amžiaus vyskupo, su
laukusio užsitarnauto poilsio 
į jauną, energingą, matemati
nės profesijos auklėtinį, pra
dėta visų parapijų demogra
finė peržiūra ir šventovių fizi
nis pastatų saugumo įvertini
mas. Dėl to, jau 2005 metais 
dėl šventovės stogo rėmų ne
saugumo Londone uždaryta 
Šv. Rožinio šventovė ir para
pija, turinti per 600 veiklių 
narių Gą ar jos likutį ijungė į 
kitą/kitas vietines parapijas, 
nors ir priešingai jų norams). 
Fizinis pastatų nesaugumo 
įvertinimas atliktas vien vys
kupijos specialistų, nepri
imant išlaukinės antros nuo
monės. Prieš tai panašiai už
daryta didelė vengrų-kana
diečių imponuojanti, tačiau 
sena šventovė parduota ir nu
griauta ... 

Ir tada jau buvo jaučiama 
(tik kada ... ), kad ateina eilė 
Siluvai - Kanados Londono 
lietuvių katalikų Šiluvos Ma
rijos parapijai ir šventovei. 
2006-jų pradžioje vyskupijos 
nurodymu kelių etninių para
pijų statusai pakeisti iš "para
l?ijų" į "bendrijas" - tarp jų ir 
Siluvos Marijos. Iš tiesų, - tai 
nieko nestebinančio, nes Lon
dono katalikų vyskupiniame 
statute visos parapijos vadi
namos "tikinčiųjų bendruo
menės/bendrijos". Net ir cent
rinės Šv. Petro katedros/ bazi
likos (su paties vyskupo sostu 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

katedroje) statusas minimas 
kaip katalikų "bendrija", kaip 
ir bet kurios kitos, kad ir ma
žiausios parapijos. Tuo Šilu
voje sukėlus nerimą Gau ne 
parapija?), pasiteiravus gau
tas vyskupo atsakymas, kad 
"kol apsimokamos sąskaitos 
ir kol turite savo ganytoją ku
nigą - niekas nekinta ... " Gyve
nimo raida tačiau ne taip jau 
paprasta. Kunigo/ganytojo 
amžius ir sveikata - žymūs 
veiksniai, atsiliepia į "bendri
jos" būvį. Atėjo laikas atsi
kvėpti ramiam nepareiginiam 
būviui ir gyvenimui bei kuni
gui... Klebono apsisprendi
mas išvykti galėjo būti dėl "pa
rapijos" statuso pakeitimo į 
"bendriją" ir, aišku, šventovės 
ir buto nenaudojimo. Nete
kus kunigo, akivaizdžiai, aiški 
tapo vyskupijos interesų kel
rodyje lietuviams parapijos/ 
bendrijos pastato, jo "saugu
mo/nesaugumo" įvertinimo 
pasekmė. Pastatas (laikui bė
gant) galutinai rastas nesau-

gus (kaip ir Šv. Rožinio) dėl 
nepatenkinamai tvirtų stogo 
saisčių ir palinkusios lauko, 
kad ir seniai sustiprintos plyti
nės sienos, ir todėl nesaugus. 

Prarasta ne tik šventovė, 
dailiai archit. A. Kulpavičiaus 
sumoderninta 1964-tais me
tais, lietuviškais motyvais pa
gražinta, bet ir bendruomeni
nis centras - jauki, talpi, pui
kiu terazzo grindų patalpa že
miau šventovės su scena, su 
virtuve, prausyklomis. Patai
symai- tik pataisymai- nepri
imtini. Reikalingas stogo per
statymas ... Vis nubyrant Silu
vos tikinčiųjų nariams, papil
dančių nesulaukiant, tai ne
maža užduotis. Veik neįvei
kiama ... Tuo tarpu pamal
doms šiluviečiai vyskupijos 
priglausti kanadiečių moder
nioje Mary Immaculate šven
tovėje ir ten aptarnaujami pa
kaitomis Toronto Anapilio 
Lietuvos kankinių ir Toronto 
lietuvių Prisikėlimo parapijų 
kunigų dėka tęsiamas dvasi
nis kelias ... tik ne savo švento
vėj e ... Visos aukos priklauso 
Šiluvos Marijos lietuvių kata
likų bendrijai, lietuviškai ir 
toliau vadinamai "parapijai", 
ne vyskupijai. Taipgi ir pasta
to turtas iki galutinio reikalų 
sprendimo. Ypač dabar, kaip 
niekad, reikalingas visų tikin
čiųjų lietuvių solidarumas ir 
dalyvavimas, talka. Sekmadie
ninės Šv. Mišios atnašaujamos 
3 v.p.p. (1980 Trafalgar St., 
prie Admiral ir Trafalgar 
sagkryžos). Pasak pranešimo 
TZ,, Londono vyskupijai PJi
klauso dvi bendravardės Sv. 
Kazimiero lietuvių katalikų 
parapijos - Delhi ir Windsoro. 
Kas laukia jų? 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 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 



Sveikiname 
mylimą dėdę 

KOSTĄ MEŠKAUSKĄ, 
lapkričio 8-tą dieną švenčiantį 

l 00-ąjį gimtadienį, 
linkėdami jam Dievo palaimos -

Ross šeima 

Svečias lietuvių telkinyje 
Kun. dr. A. Žygas lankėsi Cicere 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kun. dr. Arvydas Žygas, 
gimęs ir užaugęs Cicero (IL) 
lietuvių telkinyje, spalio 15 d. 
šios vietovės Šv. Antano para
pijos šventovėje atnašavo šv. 
Mišias savo tautiečiams. Jų 
tarpe buvo nemažai ir tokių, 
kurie jį pažinojo nuo vaikystės. 

Dabar Marquette Parko 
lietuvių parapijai talkinantis 
dvasiškis, kuris taip pat dar ir 
studijuoja, pamokslq metu 
nemažai kalbėjo apie Sv. An
tano parapijos mokyklą, jos 
mokinius bei mokytojus. Tam 
progą sudarė Cicero parapi
jos mokinių bei mokytojų su
važiavimas, kuris buvo su
rengtas "Mabenka" restorane 
išvakarėse spalio 14 dieną. 
Susirinkusiųjų į šį susitikimą 
buvo beveik šimtinė. Nors no
rėta apsiriboti tik 1969-1975 
m. mokyklą lankiusiais moki
niais, čia dalyvavo ir keletas 
kitų laidų baigusių. 

Susirinkime pabuvojęs 
kun. dr. A. Žygas jo metu per
skaitė maldą - padėką Dievui, 
kurią jis pakartojo ir kitą die
ną pamokslo metu. Tai iš tiesų 
buvo gražus, įspūdingas teks
tas, nepaisant ilgumo, nenuo-

Svečias iš Lietuvos Algirdas 
Petravičius kalba tautiečiams 
po lietuviškų pamaldq Cicero 
spalio 15 d. Ntr. E. Sulaičio 

bodžiai nuskambėjęs. 
Buvęs šios parapijos mo

kyklos mokinys, vėliau ilgą 
laiką dirbęs Lietuvoje, o da
bar atliekąs sielovadinį darbą 
kaimyninėje Čikagoje, kun. 
dr. A. Žygas jautriai iškėlė tė
vų, mokytojų pastangas auk
lėjant jaunąją lietuvių kartą, 
iš kurios, kaip matome, išaugo 
nemažai puikių, lietuviškai 
nusiteikusių asmenų. 

Tad ir sekmadienio rytą 
mūsų tautiečių susigūrime Ci
cero buvo pratęsta Sv. Antano 
parapijos moĮ<yklos ir jų lan
kytojų tema. Čia dalyvavo šeš
tadienio mokinių susitikimo 

Du veiklūs ilgamečiai Cicero lietuvių telkinio gyve~tojai adv. 
Saulius Kuprys ir jo sesuo Vida grafikės Nijolės Saltenytės 
parodoje Čiurlionio galerijoje Čikagoje Ntr. E. Šulaičio 

Cicero lietuvių telkinio veteranas dr. Petras Kisielius tau
tiečių susibūrime spalio 15 d. kartu su šios parapijos mokyk
los buvusia vedėja bei mokytoja, kazimieriete vienuvole ses. 
Salvatore Ntr. E. Sulaičio 

Hamilton, ON 
PAGALBAI UETUVOS VAI

KAMS gauta $200 auka nuo pa
vardės nesiskelbiančio asmens. 

Nuoširdus ačiū -
PLV komitetas 

KVIEČIAME Į GRUPĖS 
"ŽENTAI" KONCERTĄ, kuris 
įvyks sekmadienį, lapkričio 12 
po antrų Mišių (12vval.) Jauni
mo centro salėje. "Zentai" gro
ja ir dainuoja vestuvėse, pobū
viuose, miestų ir miestelių kon
certų salėse populiariąją lietu
višką muziką Pietų Amerikos 
ritmais. Jų dainose daug meilės, 
daug švelnumo. Jos skirtos mei
lei, mamai, tėvui, gimtinės gro
žiui. Bilietai prie įėjimo. Kaina 
- 10 dol. KLB Hamiltono 

apylinkės valdyba 

~MERIKOS LF ŽINIOS 

Į Fondą rugpjūčio ir rug
sėjo mėnesiais įstojo 17 naujų 
narių ir 6 nariai-kandidatai. At
minimo įnašais pagerbti ir Fon
de įamžinti: Izabelė Pusdešrie
nė, Elena Majauskienė, Edvar
das Pranckevičius, Jadvyga Po
vilai tie nė ir Elena Bergen. Mū
sų adresas: 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, tel. 630 257-
1616. 

Fondo tradicinis rudens 
pokylis ir stipendininkų kon
certas "Dovana nariams" įvyks 
šeštadienį, lapkričio 4, Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Dėl 
vietų rezervacijos kreipkitės į 
ALF raštinę, tel. 630 257-1616. 
Visi maloniai kviečiami! Inf. 

organizatorė Vida Garkaus
kaitė su savo seserimi ir kitais 
šeimos nariais. 

Pats kun. dr. A. Žygas po 
Mišių turėjo skubėti atgal į 
savovparapiją Marquette P~r
ke. Cia ilgiau pasisvečiavo Sv. 
Antano parapijos mokyklos 
buvusi vedėja ir mokytoja ka
zimierietė Salvatorė, kuri pa
sveikino Cicero lietuvius. 

Prisiminimais apie šią 
mokyklą pasidalino ir advo
katas, lietuviškų organizacijų 
veikėjas Saulius Kuprys. Jis 
geriausiai prisiminė vaikų 
darželio pamokas, kurias pra
dėjo lankyti būdamas 5 metu
kų. S. Kuprys visus pakvietė 
atvykti į Amerikos lietuvių ka
talikų jubiliejinį (100 metų) 
kongresą, kurio pagrindinė 
dalis įvyko spalio 21 d. Ma
rijos gimnazijoje, 6701 Cali
fornia Ave., Marquette Parke. 
Čia buvo kalbėtojų iš įvairių 
vietovių, tarp jų - ir prel. E. 
Putrimas iš Kanados, Ginta
ras Čepas iš Bostono ir kt. 

Cicero lietuvių susibūri
mo programos vedėjas dr. 
Petras Kisielius dar pristatė 
svečią Algirdą Petravičių iš 
Lietuvos, kuris šiek tiek papa
sakojo apie save bei savo di
delę aistrą medžioklei. 

JAV LB Cicero apylinkės 
sekretorė Onutė Venclovienė 
pranešė apie valdybos rengia
mus kugelio pietus priešpas
kutinį spalio sekmadienį. 

Šv. Antano parapijos ži
niaraščio lietuviškame pusla
pyje, kurį redaguoja Vida 
Kuprytė, primenama, kad 
spalio mėnesį vyksta BALFo 
rudeninis vajus, ir visi tautie
čiai kviečiami įteikti auką į 
vargą patekusiųjų lietuvių 
šalpai. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Baltiečių sambūrio JAV 
Atstovų rūmuose kopirmi
ninkai John Shimkus ir Den
nis J. Kucinich, Kongreso 
nariai, paskelbė, kad jie ke
tina išsiųsti laišką Valstybės 
sekretorei Condoleezza Rice, 
kuriame raginaų;ia Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Cekiją, Slo
vakiją, Vengriją ir Lenkiją 
priimti į ~evizių kelionių 
programą. Sią žinią Kongre
so atstovai paskelbė spau
dos konferencijoje. Joje kar
tu su kitais ambasadoriais 
dalyvavo Lietuvos laikinoji 
reikalų patikėtinė Kornelija 
Jurgaitienė Vašingtone. De
mokratų partijos atstovas D. 
Kucinich pažymėjo, kad be
vizių kelionių programos JAV
se turėtų būti laikomos ne 
kaip imigracijos problema, 
bet tik kaip kelionių patogu
mo klausimas. Respubliko
nų partijos atstovas J. Shim
kus pą,stebėjo, kad nėra tei
singa SAS (NATO) ir Euro
pos sąjungos narių pilie
čiams neleisti be vizų atvykti 
į JAV-bes. K. Jurgaitienė kal
bėjo, kad šis užmojis atsira
do tęsiant "Vilniaus dešim
tuko" tradicijas - suburti 
šiuo svarbiu klausimu Balti
jos ir Višegrado valstybių 
ambasadas. Bevizių kelionių 
programa suteikia galimybę 
keliauti JAV-se be vizų 90 
dienų. 

Škotija 
Nemažai lietuvių dirba 

šioje Britanijos dalyje. Lie
tuvos laikraštyje Veidas rašo
ma, kaip sekasi įsikurti šia
me krašte atvykusiems iš 
Lietuvos. Pvz. Ula prieš dve
jus metus atvyko į Perth 
miestą, turintį apie 50,000 
gyventojų, esaptį apie 60 ki
lometrų nuo Skotijos sosti
nės Edinburgh. Ji yra slaugė 
senelių namuose. Tuose pa
čiuose namuose dirbanti ir 
kita lietuvė Dalia. Visos Vei
do žurnalisto pakalbintos 
lietuvaitės neneigia, kad bū
na dienų, kai norima viską 
mesti ir grįžti į Lietuvą, ypač 
kai susilaukiama pažemini
mų ar nepasitenkinimų, kad 
esame atvykę iš Rytų Euro
pos. Britų žiniasklaidoje 
pastaruoju metu piktinama
si dėl masinės imigracijos iš 
Rytų Europos. Mat britų 
darbo vietos atiduodamos 
užsieniečiams ir taip rengia
mas tautinės savižudybės re
ceptas. Per pastaruosius me
tus į Britaniją yra atvykę la
bai daug imigrantų. Britų 
darbininkai atleidžiami iš 
darbo kaip netinkami, nes 
negali varžytis su pigesne 
darbo jėga. Esą ypač stipriai 
paliečiami slaugytojai-jos. 
Remiantis birželio mėn. ap
klausa, net 80% turinčių 
slaugytojo specialybę darbo 
gauti beveik nebeįmanoma. 

Vokietija 
Teisiama lietuvio vado

vaujama gauja, kaip skelbia 
Lietuvos žiniasklaida. Nuo 
1999 m. šiai gaujai vadovavo 
į Rostock uostą atvykęs 31 

metų Artūras Bri (pakeista 
pavardė). Jo draugė, studi
juojanti teisę šio miesto uni
versitete, legalizavosi iš nusi
kalstamais veiksmais uždirb
tų pinigų - daugiau kaip 3 
mln. eurų. Už grotų pakliu
vo 21 asmuo, susijęs su šios 
gaujos veikla. Apie 350 Vo
kietijos saugumo pareigūnų 
tuo pačiu metu įsiveržė į na
mus, viešnamius, viešbučius. 
Iš Rytų Europos buvo veža
mos moterys prostitucijai. 
Nemažai merginų buvo ir iš 
Lietuvos. Nusikaltėliai taip 
pat užsiėmė narkotikų pre
kyba. Teisme A. Bri prisipa
žino, kad nelegaliai vežė mer
ginas iš Baltijos ir kitų buvu
sių Sovietų Sąjungos kraštų. 
Jo draugė norėjusi tapti tei
sininke, uždirbtus eurus per
siųsdavo į Rusiją ir vienai 
Kipro bendrovei. Vėliau tie 
pinigai kaip legali valiuta 
grįždavo į Vokietiją. Teismo 
eiga, trunkanti jau keletą 
mėnesių, gali užsitęsti iki ki
tų metų kovo mėn. Suimtie
siems priskiriami 153 nusi
kaltimai. 

Prancūzija 
Strasburge Žmogaus 

teisių teismas vis mažiau 
gauna piliečių skundų iš Lie
tuvos. Anksčiau kasmet šį 
teismą pasiekdavo apie 500 
skundų. Pernai gauta perpus 
mažiau - 250 skundų. Iš viso 
ligi šiol iš Lietuvos pasiskųs
ta 2,240 kartų. Tačiau teis
mas svarstė tik 3.5% tų bylų. 
Rimtas dėmesys atkreiptas į 
28 pareiškėjų skundus, o by
las laimėjusių skaičius visai 
mažas. Pasak Europos žmo
gaus teisių teismo pirminin
ko L. Wildhaber, kaip rašo
ma Lietuvos ryte, anksčiau 
dauguma pareiškimų būda
vo dėl procesinių pažeidimų. 
Šiuo metu lietuvių bylos 
tampančios sudėtingesnė
mis. 

Europos sąjunga 
Europos sajungos komi

sarė Dalia Grybauskaitė (at
sakinga už biudžetą) teigia, 
kad kitais metais Europos są
jungos biudžetas gali būti 
dosnus Lietuvai ir kitoms 
naujoms Europos sąjungos 
narėms. Tik ji susirūpinusi, 
kad Europos komisija paste
bi ženklų, jog tų kraštų vy
riausybėms gali pritrūkti su
gebėjimo ir valios paveikiai 
panaudoti teikiamas lėšas. 
Europos parlamentui prista
tyta kitiems metams patvir
tinti 126 bilijonai eurų išmo
kų. Tą projektą turės patvir
tinti ir atskirų kraštų parla
mentai. Lietuviams gali tekti 
4 bilijonai eurų, o iki 2013 
metų - net 36 bilijonai. Maž
daug pusė šios sumos bus pa
skirta struktūrinių fondų pro
jektams, likusi dalis - žemės 
ūkiui ir bendroms kaimo 
reikmėms bei kitiems pro
jektams. Kita Europos par
lamentarė Margarita Star
kevičiūtė kritikuoja Lietuvos 
vyriausybę, kuri pajėgė pa
naudoti tik 17% 2004-2006 
metams skirtų lėšų. J.A. 
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GEDIMINAS KURPIS 

Važiuojam tolyn - į Počajevo 

vienuolyną 

Senosios didybės pėdsakais 
'Ięsinys iš 43 m. 

Iš Lucko išvažiavom gana 
anksti. Ilgą laiką važiavome, 
pasak Danutės, buvusiomis 
kunigaikščių Radvilų žemė
mis, Vakarų Ukrainos lygu
momis, nes kalnai prasideda 
pavažiavus tolyn į pietų pusę 
nuo Lvovo. Bet mes dar turė
jom aplankyti Počajevo vie
nuolyną, Sviato Uspenska Lav
ra, su 14 šventovių, dviem ka
tedrom - Dangun ėmimo ir 
Šv. Trejybės. Kad vienuolynas 
taptų Lavra, jis turi išpildyti 
tris sąlygas, - tęsė Danutė, -
tapti garsiu ir žinomu, maldi-

ninkų gausiai lankomu, turėti 
savo šventąjį ir savo stebuklų. 
Ukrainoje yra dvi pripažintos 
Lavros: Kijevo Pečersko ir Po
čajevo, ir dar vienas vienuoly
nas Krehivo, kandidatuoja. 
'ITis Lavras turėdama, Ukrai
na galėtų sudaryti atskirą pat
riarchatą ir turėti savo Met
ropolitą. Šiuo metu tos dvi 
Ukrainos Lavros priklauso 
Maskvos patriarchatui. 

Po trumpos kelionės hori
zonte pasirodė daug saulėje 
blizgančių auksinių "svogū
nų". Tai įspūdingi vienuolyno 
šventovių bokštai. Turėjom 
autobusą pastatyti negrįstoje 

Dangun Ėmimo katedros Počajevo Lavroje vidus 

aikštėje vienuolyno šone, kur 
vyko statybos, ir bristi purvy
nu į didžiuosius vartus. Įėjus į 
kiemą, moterys privalėjo gal
vas pridengti skarelėmis ir 
nešioti sijonus. Kas neturėjo, 
galėjo išsinuomoti. Vyrams 
jokių suvaržymų nebuvo. 

Dairantis aplinkui, saulės 
apšviestas bokštų aukso spin
desys tiesiog apakino, kol bu
vom vienuolio vadovo įvesti į 
katedrų vidų. Vienoje iš jų, 
Dangun ėmimo katedroje, dvi 
relikvijos: Dievo Motinos pė
da su iš jos trykštančiu šalti
niu (turistams matoma tik tos 
pėdos kopija po stiklu, pati 
pėda giliai po žeme) ir Dievo 
Motinos ikona, apstatyta žva
kelėmis, prie kurios leidžia 
prieiti arčiau. Ta įspausta uo
loje pėda, legenda sako, atsi
rado 1240 metais, kai Dievo 
Motina pasirodžiusi tada olo
se gyvenusiems vienuoliams 
ugnies stulpo pavidalu. O iko
na atkeliavo pas turtingą ba
jorę Anna Hojskają iš Bulga
rijos. Kai jos aklas brolis buvo 
pagydytas šios ikonos pagal
ba, 1559 metais Anna ją pa
dovanojo vienuolynui, kad ir 
kiti galėtų pasinaudoti ikonos 
gydomomis galiomis. 

Vienuolyno šventojo, 
Ivan Zalizo, kuriam vienuoly
ne 1604 metais buvo duotas 
Jobo (ukrainietiškai Jov) var
das, kapas yra vienuolyno rū
siuose, kur eilinių turistų ne
leidžia. Šv. Jobas, ilgą laiką 
buvęs vienuolyno abatu, mirė 
1651 metais ir netrukus po to 
buvo paskelbtas ortodoksų 
bažnyčios šventuoju. Kated
ros vidus labai gražiai išdeko
ruotas su daugeliu ikonų auk
siniuose rėmuose. 

Sviato Uspenska Lavra 
Počajeve istorija ir legendos 

Vienuolynas pradėtas le
genda apie Dievo Motinos 
įspaustą uoloje pėdą. Tik po 
trijų šimtmečių, 1527 metais, 
prasideda rašytinė vienuolyno 
istorija: mongolų išguiti iš Ki
jevo, vienuoliai Počajeve apsi
gyveno olose. Tik XVI š. pa
baigoje jie užtenkamai pra
turtėjo, kad galėtų pasistatyti 
akmeninę katedrą ir rengti 
metinius kermošius. Po 1597 
metų, kada Anna Hojskaja 
padovanojo jau minėtą ikoną, 
vienuolynas galėjo didžiuotis 

dviem stebuklingom relikvi
jom. 1604 metais į vienuolyną 
atklydo lvan Zalizo, gavęs 
brolio J oho vardą, kuris čia 
įsteigė spaustuvę. Religiniais 
spausdiniais buvo aprūpina
ma visa Voluinė (Volynia) ir 
Haličas (Galicija). 

1675 metais virš turkų ap
gulto vienuolyno - tai antra 
legenda - pasirodė Dievo 
Motina su angelais, išgąsdino 
turkus ir šie išsilakstė. 1720 
metais vienuolyną (tuo metu 
Lenkijos ribose) perėmė uni
tai, bet 1831 metais (nuo 1795 
metų atsiradęs Rusijos terito
rijoje) vėl grįžo į Maskvos or
todoksų patriarchatą. 1833 
metais vienuolynui buvo su
teiktas Lavros statusas ir jis 
tapo Voluinės ortodoksų vys
kupo vasaros rezidencija. 
1923 metais Počajevo Lavra 
tapo pavaldi Lenkijos orto
doksų Bažnyčiai. Per 11 Pa
saulinį karą ir sovietai, ir na
ciai vienuolyną nuniokojo, bet 
jis išsilaikė. 

Nors po 1945 metų sovie
tų požiūris į religiją šiek tiek 
pasikeitė, bet vienuolyne buvo 
atidarytas ateizmo muziejus, 
vienuoliai persekiojami, vie
nuolyne reguliariai vyko kra
tos iki beveik 1990 metų. 2002 
metais buvo kanonizuotas 
antras vienuolyno narys šv. 
Amfilochios (1894-1971), ku
ris pagarsėjo savo gydymo do
vana. Jo pasaulietiškas vardas 
buvo Jakiv Holovatiuk. Tuigi 
dabar Počajevo Lavra turi du 
savo šventuosius, dvi stebuk
lingas relikvijas ir bent dvi le
gendas. 

Dangun žengimo kated
ros varpinė yra 65 m aukščio 
ir jos didžiausias varpas, lietas 
1886 metais, sveria 11.5 tonų. 
Švč. Trejybės katedra daug 
kuklesnė už Dangun žengimo. 
Vienuolyno požemyje įreng
tos dvi šventovės- Sv. Jobo ir 
Šv. Antano, Tuodozijaus, dvi 
koplyčios - viena Anna Hojs
kaja dovanotos ikonos 400 

Iš kairės į dešinę: lipame į Olesko pilį; Olesko pilies kieme; Lvovas - paminklas karaliui Danilo 

metų jubiliejui, kita 2000-me
čiui paminėti. 

Pakeliui į Lvovą aplankėm 
Olesko pilį 

Maždaug vidurdienį iške
liavom Lvovo link, bet pake
liui dar trumpam sustojom 
Olesko pilies aplankyti. Ją pa
matėme dar iš toli, nes stovėjo 
ant aukštos kalvos, o aplinkui 
ją lygumos. Pilis iš lauko atro
dė truputį apšepusi, bet viduje 
labai gražiai atremontuota. 
Pilis statyta XIII-XIV šimt
metyje. Manoma, kad ją statė 
Haličo kunigaikščio (1254 
metais popiežiaus legatas jį 
vainikavo karaliumi) Danilo 
provaikaičiai, Andrej ar Lev. 
Sioje pilyje 1629 metais gimė 
ir augo būsimas Lenkijos ka
ralius ir DLK Jan llI Sobieski, 
kuris buvo aistringas meno 
kūrinių rinkėjas. 1975 metais 
pilis tapo Lvovo meno galeri
jos filiale ir joje išstatyta apie 
500 meno kūrinių: belgiškų 
gobelenų, renesanso baldų, 
ikonų, skulptūrų bei tapybos 
darbų. 

Iš jų paminėtina dailinin
ko Martin Altomonte didžiu
lė, įspūdinga, visą sieną den
gianti drobė Vienos mūšis. 
1683 metais Jan Ill Sobieskio 
vadovaujama lenkų-lietuvių ir 
kitų krikščioniškų šalių jungti
nė kariuomenė sumušė turkus 
prie Vienos. Jam pastatytas 
už tai paminklas Wienerwald 
apylinkėje (Kahlenberg) prie 
Vienos, o jo gimtinėje -pilyje 
laimėtą mūšį primena šis pa
veikslas. Kitas rodinys, neži
nomo skulptoriaus iš marmo
ro iškaltas karūnuotos moters 
biustas, įdomus tuo, kad ilgą 
laiką buvo galvojama, kad tai 
Barboros Radvilaitės biustas, 
tačiau vėliau buvo prieita ki
tokios nuomonės - tai galėtų 
būti pirmosios Žygimanto Au
gusto žmonos, Elzbietos 
Habsburgaitės biustas. 

Šiltas ir saulėtas oras išsi
laikė ir šį penktadienį, todėl 
buvo malonu baigti dienos 
kelionę jau Lvove. 

Nuotraukos G. Kurpio 
(Bus daugiau) 
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lil KULTORINEJE VEIKLOJE PRISIIVIINIIVIAI 

"Musų poetas" - Bernardas Brazdžionis Visuotinės lietuvių en-

ALĖ RŪTA 

Laikas tekėte teka: atneša 
mus ir nuneša mus. - Prisimi
nimai apie poetą Bernardą 
Brazdžionį Kalifornijoje -
Los Angeles ir Vistoje (netoli 
San Diego), kur jis su žmona 
Aldona ir šeima išgyveno pusę 
savo amžiaus, iki ... grįžo į Lie-

ciklopedijos X tomas išleis-
( Jis jau buvo arti .90-ties):_Ir tas spalio antrojoje pusėje. 
po pamaldų lietuv~ų. parap110- Jis yra vienas didžiausių ~ios 
je, kai už durų, sus1~mk_u~1ems enciklopedijos tomų, apima 
Pensininkų klubo p1rmmmkas straipsnius nuo khmerai iki 
kvietė: "Ateikit į mūsų susi- Krelle Wilhelm, turi 832 pus-
rinkimą! Ponai rašytojai, gal lapius su beveik 800 iliustra: 
ir jūs įstotumėte 1:1ariais? ... " .- cijų, tarp jų 180 portretų bei 
Poetas už mus visus atsake: 20 žemėlapių. Net 22 nuo-
"Ačiū, kai pasensiu, gal ir ... " šimčius tomo apimties suda-
0 jau buvo 90-ties metų. "Ne- ro informacija apie Lietuvą 

tuvą. . . . sijaučiu dar senas". - Aldona ir lietuvius. Prie X tomo yra 
Jau ketveri metai, kai ne- kartais (artimiems) švelniai priedas, kuriame pateiktos 

ra jo tarp gyvųjų (Aldonos: 2 pajuokaudavo: "Be~na~das .. ~ IX ir X tomo tekste pavarto-
metai), o dar Poeto ne v1~n man padeda, stengiasi. .. As tos lotyniško pagrindo abė-
kūryba, o ir jo asmenybė, JO dirbu, kasu žemę, sodinu? ra- cėles vartojančių kalbų tikri-
gyvenimo vaizd~s ~ebėr~ ry.š- vėju, genėju medelius (V1~to: nių vardų autentiškos ir 
kus ir daugelim hetuv1ų, JO je), 0 jis ... paskui mane ... rrg1 adaptuotos formos. Enci~-
draugų ir gerbėjų, brangus. Bernardas Brazdžionis lyg skuba, kokį nu~iūvusį ~a- lopediją leidžia Mokslo ~r 

Apie Brazdžionio kūrybą, 1982 m. Toronte pelį ... ar šakelę nmma ... _D.1!- enciklopedijų leidybos instl-
poezij ą, gali kalbėti - rašyti ba. - O kai vakare suvarmeJu tutas. 
vien specialistai. Poetas yra tės Dalytės) šeštadieninė li- vištas, ančiukus ir žąsiukus į Dirigentas Saulius Son-
prasitaręs: "kad taip kas rimtą tuanistinė mokyklėlė, pava- gardelius, kiaušinius suren- deckis, kartu su žymia rusų 
studijinį straipsnį ... apie ma- dinta "Bernardas Brazdžio- ku ... , 1"is irgi vis ... (aš bėgu, o dainininke Galina Višnevs-
no kūrybą ... Dar laukiu ... " nis". Jau kelis metus ji veikia, jis iš lėto sekioja) .. Dir?~e. kaja, paskelbti naujais S":'."<t 

Yra parašęs Tomas Vene- jos vedėja - Dalrt;ė, .~raz~žio- Ir kai aš jau, ats1kvepus1, zadu Peterburgo konservaton1os 
lova gerą, nuosaikiai p~~an~ų nių dukros dukte; JI ~atl te~ _ j vidų, vakarie~ės ru~šti, jis: garbės profesoriais. Apie šį 
straipsnį apie Brazdz10mo moko savo ir vyro Enko vai- "Ziūrėk, Aldonele, kaip gra- aukštosios mokyklos mokslo 
poeziją; yra kalbėjęs ir raš~~ - kučius, iš kurių jaunimas - žu! Žiūrėk, viršūnėj tos aukš- tarybos sprendimą pranešė 
šiltai, įvertinančiai - poez11os Bemardėlis, gimęs už pusme- tos palmės jau sužibo di~e~ė josrektoriusprofesoriusAlek-
kritikas Valentinas Sventickas. čio po "Tėtuko" - Poeto mirties. žvaigždė! Tarytum, ant raides sandr Čaikovskis. Maestro 

O ir jo visas gyvenimas, Bernardas nebuvo gabus 'i' - taškas ... ". Saulius Sondeckis 1988 me-
visi jo darbai raštijoje ve!ta ūkininkas ar šeimininkas, bet Ir dar ilgai jis lauke gėrisi tais Leningrado konservato-
plačiau prisiminti - bent Jau mylėjo šeimą, vaikus, jaunus sutema sodely, dangumi, rijoje subūrė studentų or-
šimtojo gimtadienio proga, žmones, sujais bendraudamas žvaigždėmis ... O pavalgęs va- kestrą, kuris po trejų metų 
kuris jau netrukus (2007 m. virsdavo pats vaikas (beveik) karienę, žiūrėk, jau savo kam- tapo Valstybinio Ermitažo 
vasario 2 d.). Nors B. Braz- ar jaunuolis ... Dalytė, Vistoje bary prie rašomojo stalo ... Bus muzikiniu padaliniu ir daug 
džionis - ir kuklus, ir išdidus: mokydamasi, pas senelius gy- eilėraštis... gastroliuoja po visą pasaulį. 
nei laukė, nei pageidavo dė- veno. Poetas užr~šydavo: O kai gyveno Los Angeles Su šiuo orkestru maestro 
mesio ... Kartą paklaustas - "Dalyte, skambino Zivilė, ta- mieste, Indijos gatvėje, kai spalio 20 dieną prie Nevos 
"ar norėtumėt, poete, Nobe- vęs neradus - nusivylė ... " . dirbo Antano Skiriaus Lietu- krantų atidarė šeštąjį festiva-
lio premijos?" - Atsakė: "O o kaip jis mokėjo su vai- vių dienų leidykloje re~akt?- lį "Tarptautinė konservato-
kam to Nobelio? Aš visada kais - būnant gamtoje, prie riumi, linotipininku Ir pne rijų savaitė". Per šį renginį ir 
rašiau saviems, lietuvių tau- ežerėlio ... Kaip džiaugėsi, gė- spausdinimo mašinos,. tad~··· buvo jam įteiktas garbės pro-
tai, užtenka, kad skaito ... " rėjosi antytėmis vandeny, ei- Būdavo ir pavargęs, Ir kiek fesoriaus diplomas. Sankt 

Bet išdidžiai atsiliepė į liavo ... o kažkurioj mokykloj atitolęs nuo savos kūrybos, tai Peterburgo konservatorijos 
vieno entuziasto gerbėjo šūks- vaikas jį paklansė: "Ar Jūs pa- namie ir suirzdavo dėl niekų, garbės profesoriaus vard~ 
nį: "Jūs esate antras Mairo- žįstate Vytę Nemunėlį? - Jis ir būdavo valandas tylus, ir... suteikimo tradicija, gyvavusi 
nis!" - atsakė: "Nenoriu būt ... taip gražiai ... apie Rudno- Vėl, atsigavęs, lyg pasijusda- iki 1917 metų, buvo atgaivin-
antruoju Maironiu, noriu tik siuką ... " Atsakė vaikui Poetas: mas (gal) kaltu, kad ne pade- ta 2000 metų pradžioje. 
būti pirmuoju Brazdžioniu!" "Taip, Vytę Nemunėlį pažįstu, da žmonai, kuri atlieka dau- Anksčiau šis titulas buvo su-
- Jis ir buvo: nepakartojamas, jis gražiau rašo už mane .. :" gybę darbų-dar?elilf (ir si1;1- teiktas rusų kompozitoriams 
savitas, išliekantis. Čia juokas, čia teisybė, - kaip vykloj dėl doleno ), rr namie Andrej Petrovui ir Rodion 

Bet čia - ne apie jo kūry- mėgdavo Brazdžionis sakyti. vaikus ir vaikaičius prižiūrė- Ščedrinui bei dirigentui Ju-
bą. Mėginu tik prisiminti Poe- N . . . k d t"kra1· i·r nepa dama ... Bet 1· i - kantri visada, r1·1· Tcem1"rkanovu1·. d · ulk e, JIS me a a 1 -
to gyvenimiškas ... ka rr sm - · tik retkarčiais pajuokaudavo bl" 
menas, bet originalias ir š.il- seno ... dvasioje. Lenkų politiko ir pu 1-
danc"1"as mus visus, kaliforme- Kartais - būry senų ir jau- draugės: d cisto Jerzy Giedroyc šimto-

1 ·t · "Na "Net 1·uokas! - Bemar as . · t" · b C"1"us 11"etuv1·us, kai· gyvenome nų Poetas yg prasi are: ' . l sios gimimo me mes uvo 
· · · · kartais kad ima stengtis, yg l" 17 d" arti 1· o, kai bendravome. Daug ką gi ... Bepigu Jums, 1aumems, k . . d b . paminėtos spa 10 v • !eną 

O mes ... „ Atsakė mūsų Rasa: rūpintis sąs attomis, ar ais... J t" · T: utų sv1ehmo Vl.etų 1·1 pr1·mena: Poeto nam .. e- . . . k B t „ ung 1n1ų a . ' 
t • t · t"k b Na,1"isgiše1mmm as ... e··· k 

1 
· k l - a ll·s "Ind1·1·01"e", tai yra Ind11os "Ne, JŪS nesa e sem, l su - l" mo s o rr u turas orgamz -

O k · t"k p Mes žinom, kad jis my 1 mus, ESCO) b- f · · gatve·1·e, buvęs Visto1·e Aldo- rendę ... " , atp pa 1 0 oe- B .. t cijos (UN us m~Je. 
· · visada tą žinojom... et JIS u- · ·· · L k s nos l·r Bernardo "ūkis", tai yra tui! - "Taip, taip, mes - ne se- . MineJimą renge e.n IJ? 

"k b d „ ri savo pasaulį! Jis gimęs poe-
1 

· · t t b rie _namas sodas, daržas, arti V. ni, o ti su ren ę... ki . nuo atme a s ovy e p 
l·r o. Mikuckių sodybos, iki Ir tą mintį dažnai pakar- tu, jis kūrėjas, ir tas aplin. ms UNESCO. Lietuvos nuolati-

"N t · K l".c mi gyvenimas, šeimoje. ar. kit. ur., . · · UNESCO abu "ūkininkai" pavargo... todavo: a, atp... a hO - k k ne atstove pne 
Primena Poetą (ir ilgai joj yra lietuvi_ų t~s ~~rt?s: jau- jau tik šiaip sau, h l vepi- Ina Marčiulionytė minėjimo 

Primins _ jaunim. ui) ir .San. nųjų karta, v1dunmŲJų rr ... su- mai... dalyviams perskaitė Lietu-
Diego mieste įsteigta vai a1-( k brendusių, va, kaip aš ir kiti ... " Nukelta į 1 O-tą psl. vos prezidento Valdo Adam-
~~~==~=~~==~---_:_:_ _ _::~========.=~~~~~~;;; kaus sveikinimo laišką, ku-

Ot s choras "Ariia" atlieka meninę programą Baltiečių vakare parlamente rugsėjo 2.s.d. ~u 
avo ~ . . Ntr. R. Jona1benes vadove Loreta Lukša1te-Cass1dy 

riame jis rašė: " Jerzy Gied
royc visada liko ištikim~s 
Lietuvos bičiulis ir pagalbi
ninkas. Jo pastangos, kal
bos, rašiniai daug prisidėjo 
prie Lietuvos nep~i~laus?
mybės atgavimo bei hetuv1ų 
ir lenkų, Lietuvos ir Lenkijos 
santykių pakėlimo į aukštes
nį lygmenį - laisvą m~o is~o: 
rinių stereotipų, ab1pusia1 
pagarbų ir gri~džia~'· ~a,~ 
garba bendrai prae1cia1. 

Publicistas, politikas, kū
rėjas ir žurnalo Kultura re
daktorius Jerzy Giedroyc gi
mė 1906 m. liepos 27 dieną 
Varšuvoje, mirė 2000 m. rug-

sėjo 14 dieną Paryžiuje. Stu
gijavo istoriją ir teisę, ~irb.o 
Zemės ūkio, Pramones Ir 
prekybos minis~e~ijose, .~is~ 
gyvenimą aktyviai dome1os1 
publicistika i~ l~idy?~· 1~46 
metais Romoje 1ste1ge Lite
ratūros institutą, tais pačiais 
metais išleido pirmąjį žurna
lo Kultura numerį. Paskutinį 
savo gyvenimo dešimtmetį 
skyrė Europos ir naujosios 
Rusijos santykiams anali
zuoti. 

Jerzy Giedroyc - Šveica
rijos Friburgo, Lenkijos 
Vroclavo, Balstogės, Varšu
vos, Šcecino, Krokuvos uni
versitetų garbės daktaras, 
Lenkijos istorijos draugijos 
garbės narys, Lenkijos PEN 
klubo laureatas, apdovano
tas Garbės legiono medaliu 
(1938), Rumunijos karaliaus 
karininko kryžiumi (1930), 
Prancūzijos Garbės legiono 
karininko kryžiumi (1996), 
Lietuvos DLK Gedimino or
dinu (1998). 1997 metais jam 
buvo suteikta Lietuvos gar
bės pilietybė. UNESCO 
Generalinės konferencijos 
sprendimu šis jubiliejus 
įtrauktas į 2006-2007 metų 
UNESCO minimų datų są-
rašą. 

Jūratė Paulėkaitė, Os
karo Koršunovo/Vilniaus 
miesto teatro dailininkė, bu
vo pripažinta geriausia Nor
vegijos 2005/2006 metų tea~
rinio sezono scenografe Ir 

jai buvo Oslo mieste įteiktas 
prestižinis "Hedos". ~pdov~ -
nojimas. Apdovano11mą dai
lininkė nusipelnė už sceno
grafiją Oskaro Koršunovo 
spektakliui pagal August 
Strindbergo trilogiją Į Da
maską Norvegijos valstybi
niame teatre. Spektaklį, ku
rio premjera įvy~o šių. m~tl! 
pradžioje, Jūrate Paulek.ai~~ 
kūrė kartu su kolegomis 1s 
Lietuvos: režisieriumi Oska
ru Koršunovu, kompozito
riumi Gintaru Sodeika, kos
tiumų dailininke Agne Kuz
mickaite. 

Lietuvos valstybinė fil
harmonija pradėjo simfoni
nės muzikos koncertų ciklą, 
skirtą pagerbti maestro Juo
zo Domarko 70-ies metų ju
biliejų, Lietuvos valstyb~nio 
simfoninio orkestro pasrro
dymu, diriguojant pačiam 
orkestro meno vadovui ir vy
riausiam dirigentui J. Do
markui. Pirmam koncertui 
buvo parengta romanti.nės 
muzikos programa: P1otr 
Čaikovskio Pirmasis koncer
tas fortepijonui ir Anton 
Brucknerio Romantiškoji 
simfonija. Programą atliko 
šiuo metu Prancūzijoje gy
venantis rusų ir serbų kilmės 
pianistas Eu~en Indji~i~s, 
kuris Lietuvoje lankosi ptr
mą kartą. Po šio koncerto 
Vilniuje Filharmonija tęs 
koncertų ciklą Klaipėdoje, 
Kaune ir Varšuvoje. J. Do
marko 70-čiui skirtą koncer
tų ciklą užbaigs tradicinis 
Lietuvos valstybinio simfo
ninio orkestro Naujųjų metų 
koncertas gruodžio 31 d. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

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

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

term. ind. . ......•.... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo •••••••••• 7.00% 

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.35% 
2 metų .•....•. 5.50% 
3 metų .•....•. 5.75% 
4 metų .•....•. 5.80% 
5 metų .•....•. 5.95% 

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

YPATINGAS BŪDAS TAUPYTI 

AUKŠČIAUSIAS PALŪKANAS KANADOJE* 
SKAMBINKITE 

416-532-3400 
*l mettĮ GIC 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

~ ~ HomeLife 
{6 \ Victory Realty Inc., Brokerage* 
'\.Sr~ 10720 Yonge Street, Suite 226 

„~ Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

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

'lndependently Owned and Operated, REALTOR!!> 

"Musų poetas" .„ 
Atkelta iš 9-to psl. 

"Kai mes pamatom, aš ir vaikai, kad jis 
jau užsirėmęs prie savo rašomojo stalo, tai tik 
priveriame duris, paliekam jį vieną ... " Tokia -
Aldona. 

O jis buvo gerbiamas ir mylimas šeimoje, 
iki provaikaičių, visų vadinamas Tėtuku, 
gerbiamas, prižiūrimas ir saugojamas - iki pat 
jo mirties, einant jau 96-tuosius metus (dar vis 
"subrendusių" kartos). 

Visuomenėje - panašiai. Jis buvo kviečia
mas į bet kurias organizacijas ... su poezija ar 
paskaitomis, nors buvo ištikimas ateitininkas; 
jį gerbė, kvietė, pagerbimus rengė ir skautai, 
ir Bendruomenė ... Dailiųjų menų klube jis bu
vo širdis ir žvaigždė. Tai jis palaikydavo gerą 
nuotaiką diskusijose, temų įvairumą ir kūry
biškumą ... Tik jis su Broniu Raila išdrįsdavo 
"patraukti per dantį" ir šeimininką, jei ko sti
go ... "Na, na nereikia to mėlyno pieno! Duokit 
tikro - "balto, riebaus ... Šampanas!" sušuk
davo Poetas, nors jis nei šampano, nei vyno 
negerdavo; tiktai virintą vandenį su uogiene, 
bet dažniau - su pienu. 

Ar ko stigo vaišėse? - Ne! Tik paerzinti, 
prajuokinti. Senatvėje ("subrendusių") jau 
reikalaudavo čiobrelių arbatos! Ne ramunėlių 
- ne, ne! Tik čiobrelių ... 

Ir po B. Railos mirties jis ir uždarė Dai
liųjų menų klubą, narių skaičiui labai sumažė
jus. 

Skautai akademikai (rodos, Gediminas 
Leškys) suorganizavo ir išleido rinkinį jo eilė
raščių anglų kalba. Įv~irių vertėjų, bet nemažai 
jų buvo išversta dr. Zivilės Gimbutaitės. Ji ir 
suredagavo tą knygą. Poetas-kritikas Pranas 
Visvydas sakydavo, kad geriausiai išversti į 
anglų kalbą (o šio poeto - nęlengva versti!) 
buvo kaip tik redaktorės - Zivilės Gimbu
taitės; ji turi doktoratą iš literatūros, bet ne 
vertėja. 

Ji Brazdžionio kūrybą gerai vertina, vadi
na jį dainiumi poetu. Nors dauguma Poeto 
kūrybos stiliųvkitaip vadino: pabrėžiame -
deklaratyviu (Saukiu aš tautą ... ), super religi
niu, evangeliniu, net mirties - grubia poezija ... 
(tai sovietiniai kritikai... Per pasaulį keliauja 
š_,uva ... ). Bet visa lietuvių tauta, manau, pritarė 
Zivilei: lietuviams - tautai Poetas buvo dainius 
ir "mūsų poetas". "Mūsų" jis buvo Kaune, kur 
baigė literatūros studijas V.D. universitete, 
daug vėliau gavo ir garbės doktoratą, buvo 
paskelbtas Kauno miesto nariu. O ir Vilniuje 
jis kitados buvo "mūsų poetas", nes ten, jau 
prieš pat nelemtą karą, jis buvo gavęs valstybi
nes premijas už poezijos rinktinę Kunigaikščių 
miestas. 

Bijau sekmadienių 
Sekmadieniais pasaulis ruošiasi sugriūti, 
Aš susitraukiu iki liliputo dydžio, 
Kažkas nerimastingai telkiasi į žodžių liūtį. 
Net mintys nepakyla paukščio skrydžiui. 

Aš niekas! Net žemėlapy nepažymėtas. 
Paleis iš proto, eisiu ir nebesiklausiu nieko. 
Per rūtų lysvę, vainikus, ir mėtas, 
Tenai, kur akmenis į daržą mėto. 

Ir užrašysiu turtą - rudeniui auksiniam, 
Rytoj išeinant dovanosiu vėją pabalnotą. 
Tu pasigauk jį pievoj, nes tik vėjas žino 
Sekmadieniais, kai baigiasi pasauly protas. 

Kokia prasmė jums nebylio manęs klausytis? 
Dedu akis, nes jau pakaks dairytis savo teisių. 
Dar negimiau, gal man atleis mamytė -
Į vienuolyną moterų rytoj anksti išeisiu. 

Bijau apakti 
Gyvenu rūsyje po namu -
Mintys taiko į pirmą aukštą. 
Niekada nebuvau ten. 
Baisu. Kaip pakilt? 
Aš bijausi aukščio. 

Ir bijau to, kuris pasibels 
Į duris mano šventojo rūsio 
Ir už rankų paėmęs pakels 
Ten, kur pirmas, ten, kur geriausia. 

Net akimirką keikiu aš tą, 

O, žinoma, jis buvo "mūsų poetas" ir Sibi
ro tremtiniams, kur vienas antras slapčia buvo 
išsivežęs kokią knygą, ir ten buvo gal vieninte
lis jų malonumas ... paverkti, prisiminus myli
mą Tėvynę, skaitant Brazdžionio eiles. 

O išeivijos lietuviams - visur ir visuotinai 
jis buvo "mūsų Brazdžionis", "mūsų poetas". 
Nors buvo (Putinas, Aistis, Miškinis, Santva
ras, Salomėja Nėris - ankstyvoji ... ). Ir atsira
do, priaugo daugiau stiprių poetų ... Lietuvių 
tauta - lyrikų tauta ... Zinoma, buvo ir Lietu
voje, kad ir pavergimo laikais, gerų poetų, jų 
yra, ačiū Dievui, visada. Gal poetų dėka tauta 
ir išlieka dvasiškai stipri, ištverminga, greit at
sigaunanti, atgyjanti po bet kurio jungo. 

Bet šį kartą pabrėžiau "mūsų poetą" -
Brazdžionį, nes pusė šimtmečio, vis dėlto, su
artina ... Tai mūsų, Kalifornijos lietuvių, privi
legija ir laimė. Nesupykite kiti... 

Na, čia ir gerbėme Poetą - visokiomis 
progomis: mokykloje, salėse, susirinkimuose, 
pamaldų metu Go žodžiais giesmės, kantatos 
ir t.t.). 

Kartą, Ateitininkų sendraugių susirinkime 
Gau buvome visi "subrendę") tuometinis pir
mininkas Jonas Motiejūnas ir prabilo - jaus
mingai: "Pons Brazdžioni, na - visų susirinku
sių vardu - sveikinu! Bet, Pons Brazdžioni, at
rodo, kada tik mes susirenkame, tai vis Jus 
gerbiame ir gerbiame ... Tai apvalus gimtadie
nis, tai premija, tai naujas eilėraščių rinkinys, 
-Jūsų ar Vytės Nemunėlio ... " 

Ramiai atsiliepė Poetas: "Ačiū. Bet, Pons 
Motiejūnai, nesijaudinkite! Kada nors pa
gerbsime ir Jus, jei tik bus už ką" ... Visi paplo
jom, nusijuokėm, - niekas neužsigavęs nei nu
stebęs. 

Tai buvo Poeto stilius - ir gyvenime: ra
mus, kartais kiek ironiškai, kartais ir kritiškai, 
bet... Dažniausiai taikiai, geranoriškai, sąmo
jingai, kūrybiškai - originaliai... 

Tokį mes prisimename. Ir dauguma - dar 
labai jo pasigendame. Ir graudžiai prisimena
me, kaip išlydėjom į Lietuvą - su kūnu ir su 
siela - į Kauną, Petrašiūnų kapines, kur jis ir 
liko visados (po tuo pat gražiu kryžiumi - ir jo 
Aldona, "mūza, draugė ir žmona ... "); jis ten 
liko visiems - "mūsų poetas", lietuvių tautos 
poetas - dainius. Jis taip ramiai, gražiai suge
bėjo išreikšti Visatos esmes ir Kūrėją ... Tarp 
uolų išdygo rožė l Nei lietaus, nei saulės jai. l Ir 
pražydo - o, koks grožis! l Viešpatie, tai Tu ten 
praėjai. Simboliška. Prieš pat poeto mirtį Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido ir jo 
gražią (V. Sventicko redaguotą) knygą: Poetas 
Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą. O ne
trukus išleista (ten pat) ir pomirtinė Poeto 
knyga Kas šviečia virš galaktikų visų, - sudaryta 
Petro Palilionio, redaguota Valentino Sven
ticko. 

Kai palikti teks įgimtą ydą. 
Tam aukšte gal aš tapsiu našta, 
Gal apaksiu šviesą išvydęs ... 

**************** 
Aš per ilgai tūnojau užsimerkęs ... 
Kn gero, pražiopsojau net kažką svarbaus. 
Dabar dairausi aš akis išvertęs, 
Bet nieko be savęs aplinkui nematau ... 

O į save žiūrėt - kažkaip ir keista ... 
Na, dar ne taip kažkas ką pamanys ... 
Tačiau gyvenimą prošal iššvaistęs, 
Dar kartą pabandau suklyst. 

Aš - paprastas, kaip vaikas paikas -
Kaip litas, blizgantis slidžiu ledu. 
Man niekas neprilygs - net pats kareivis Šveikas. 
Tokių kaip aš - negali būti du ... 

Esu keistokas. Nieko keisto. 
Visi keistuoliai gal šiek tiek keisti. 
Taip jau yra - čia nieko nepakeisi, 
Koks užgimei, toks ir esi. 

***************** 
Nejaugi taip dairysiuos atsimerkęs -
Net akys skauda, nes aplink šviesu. 
Už lango melodingai varlės kvarkia 
Be galo liūdna - aš dar vis esu.„ 

*********************** 
Nejaugi taip dairysiuos atsimerkęs -
Net akys skauda, nes aplink šviesu. 
Už lango melodingai varlės kvarkia 
Be galo liūdna - aš dar vis esu.„ 

G.KAČIULIS 



V~e?a .išv~idžiausių sanatorijų "Nemunas" Druskininkuose. Joje poilsiauja bei gydosi ir daug 
uzs1emec1ų Ntr. V. Pačkausko 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

Lietuvos televizijoje 
- smuklės papročiai 

Lietuvos televizijoje pradė
damas sezono kultūrinę prog
ramą (2006.IX.8) Gero ūpo va
dovas pakvietė "Pradėkim nuo 
alaus". Kilnojami alaus bokalai 
ir ąsočiai. Tas pats vyko ir pra
ėjusį sezoną. Programose pasi
rodo, o taip už stalų sėdi vaiku
čiai ir paaugliai. Todėl grubiai 
pažeidžiami alkoholio kontro
lės įstatymo (AKĮ) 29 straips
nio 1 dalies 3 punkto reikalavi
mai- "alkoholio reklama drau
džiama, kurioje dalyvauja as
menys iki 18 metų" bei 28 
straipsnio 2 dalies reikalavimas 
"draudžiama skatinimo veiklai 
pasitelkti asmenis iki 18 metų". 

Už tai Lietuvos televiziją 
turėtų nubausti Valstybinė var
totojų teisių apsaugos TARY
BA (NVTAT), kaip reikalauja 
įstatymas bei svarstyti ir įvertin
ti Vaiko teisių apsaugos KONT
ROLIERIĄUS ĮSTAIGA (kont
rolierė R. Salaševičiūtė ). Juk ši 
televizija ne tik reklamuoja al
koholį, bet ir organizuoja ir de
monstruoja išgertuves pačioje 
studijoje. 

Valstybinė televizija alko
holio reklamoje peržengia ele
mentaraus padorumo ribas. Pe
riodiškai reklamuoja vadina
mąją "Originalią lietuvišką deg
tinę". Rodomi nuostabūs vaiz
dai ir žmonės iš Lietuvos istori
jos. Pasakojama ir rodoma ka-

rių žygdarbiai. Aiškinama, kaip 
daug dirbta ir kurta. O kūrybos 
rezultatas - nuostabi lietuviška 
degtinė - tai vėl AKĮ 29 straips
nio 1 dalies 3 punkto pažeidi
mas. Ir vėl tikrųjų tautinių ver
tybių paniekinimas. 

Visi dabar matome, jog da
bar Lietuvoje nepaprastai išau
gęs girtavimas ir jo skaudžios 
pasekmės (ypač tarp jaunimo). 
Ir dar alkoholio reklama Vals
tybinėje televizijoje. Ši televizi
ja gauna milijonus iš valstybės 
biudžeto, todėl tokį poelgį tu
rėtų svarstyti ir įvertinti seimas. 
Valstybinė televizija turi už
darbiauti iš padorios ir neža
lingos reklamos. Dabar už tru
pinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą vilioja žmones į alkoho
lio vergiją. 

Juozas Tonkūnas, 
Tarptautinės veiklių žmonių 

bendrijos narys Vilniuje 

iATSIŲSTA PAMINĖTll 
Aldona Zimnachaitė, A'fO. 

DANGA. Antano Petronio gy
venimo ir veiklos apžvalga. 
"Atmintis". Kaunas, 1999 m. 

Lina Snitkienė (Editor), 
FOLLOWING THE PATHS 
OF ROYAL BIRŠTONAS. Pub
lisher "Lututė". Kaunas, 2005, 
p. 96 (Kęstučio 60-1, Kaunas 
44248). 

Roma Zajančkauskienė (su
darytoj a), BIRŠTONO SAK
RALINIS MUZIEJUS. Leidė
jas - Birštono muziejus (Vil
niaus g. 9). 2005 m., 46 psl. 
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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 

Genovaitė Dumčiūtė-Breich

manienė, SUK, SUK RATELĮ„. 
Išeivijos lietuvių tautinių šokių 
šventės. Viršelis ir technikinė 
priežiūra inž. Andriaus Breich
mano. Su autorės įvadu "Prisi
minimų takais". Išleista autorės 
lėšomis nedideliu tiražu kietais 
ir minkštais viršeliais. Leidėjas 
adresas: 104 Bertram Dr., Dun
das, ON L9H 4T7, Hamilton, 
Ontario, Canada, 2006 m. Kai
na nepažymėta. 

l 1š LIETUVOS SPAUDosl 

• Netoli Gariūnų turgaus 
spalio 7 d. per gatvę einančią 
37 metų moterį partrenkė pra
važiuojantis "Honda Civic" ir 
nuvažiavo. Pervažiavo susmu
kusią vargšę dar keli automobi
liai, ir nė vienas jų nesustojo. 
Baisus vairuotojų įžūlumas pa
piktino ne tik policiją. 

• Švėkšnoje spalio 9 d. su
degė įmonės "Manija" preky
bos centras. Manoma, kad gais
ro priežastis - sugedusi pastato 
pastogėje elektros instaliacija. 
Vis dėlto tiriama, ar pastatas 
nebuvo padegtas. Buvusių cent
re prekių vertė siekė milijoną 
litų. Nei pastatas, nei prekės 
apdrausti nebuvo. 

• Panevėžyje ketinama 
įrengti ženklus, draudžiančius 
gerti alkoholį ir rodytis neblai
viam. Būtų įrengti 22 ženklai, 
primenantys, kad viešose vieto
se geriantys bei pasirodantys 
neblaivūs, bus baudžiami. Inf. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

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

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

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

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PH~IG~NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

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

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

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

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

HARBOURFRONT, kampinis 2 
miegamųjų "condo". Gražus 
vaizdas ežero, CN bokšto; TTC. 
Tuoj pat galima užimti. Prašo 
$239,900. 

SKAMBINTI 

TEODORUI 
STANULIUl,B.A. 

416-769-1616 
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616· , 

namų 416 231-4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuva šį sezoną Euro

lygoje turės vienintelį klubą -
Kauno "Žalgirį"su pora legi
jonierių iš svetur, kai tuo tar
pu šešiems kitų šalių Euroly
gos klubams atstovaus deyyni 
legijonieriai iš Lietuvos. "Žal
giris" galėtų sudaryti galingą 
grynakrauję lietuvišką ko
mandą su kauniečiu Kęstučiu 
Kemzūra prie vairo, kai tuo 
tarpu "lietuviškiausio klubo" -
Sopot "Trefl"(Lenkija) sirga
liai net neįsivaizduoja koman
dos be krepšininkų iš Lietuvos. 

•Skambūs pergalių paža
dai prieš sezoną nepadėjo 
Kauno "Žalgiriui" laimingai 
pradėti ULEB Eurolygos var
žybų. Pirmose rungtynėse sve
čiuose kauniečiai 82:95 pra
laimėjo Treviso "Benetton" 
(Italija) komandai. 

• Keturi krepšinio fondo 
dalininkai Kūno kultūros ir 
sporto departamentas, AB 
"Alita'~ Lietuvos krepšinio 
lyga ir Sabatajus Kalmanovi
čius išstojo iš fondo dalininkų. 
Dabar rėmimo fondui vado
vaus tik Lietuvos krepšinio 
federacija, kuri rūpinsis rink
tinės lėšomis. Tačiau pirmiau
sia reikia keisti fondo įstatus, 

kurie per 12 metų nei karto 
nebuvo pakeisti - pareiškė V. 
Garas tas. 

• Dresdene (Vokietija) 
vykusiame "Morgenpost" ma
ratone lietuvaitė Remalda 
Kergytė laimėjo antrą vietą, 

42 km 195 m nuotolį nubėgu
si per 2 valandas 54 minutes 
28 sekundes. Maratoną lai
mėjo rusė O. Glok (2:35:26). 

• Portsmouth (D. Brita
nija) vykusiame viename gar
siausių pasaulyje 10 mylių bė
gime - "BUPA Great South 
Run" Mindaugas Pukštas at
bėgo šeštas tarp 11,633 nuo
tolį užbaigusių bėgikų. Jis 
nuotolį įveikė per 4 7 minutes 
ir 58 sekundes. 

• Likus mažiau kaip mė
nesiui iki pasaulio čempiona
to su galimybe laimėti aukso 
medalį, garsiausia Lietuvos 
sportinių šokių šokėja Edita 
Daniūtė įsivėlė į narkotikų 
skandalą. Tarptautinė sporti
nių šokių federacija (IDSF) 
oficicialiai paskelbė, kad A. 
Daniūtės organizme rastas 
draudžiamas chemikalas "si
butramin". Tai yra pirmas toks 
atvejis Lietuvos sportinių šo
kių istorijoje. V.P. 

Aukštaugė žvaigždė 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Naujasis Čikagos "Bulls" 
žaidėjas, aukštaūgis Martynas 
Andriuškevičius (7 pėdos ir 2 
coliai) dar tik įsijungęs į šio klu
bo eiles, spėjo gražiai užsireko
menduoti. Tai jis padarė trečio
se draugiškose NBA lygos rung
tynėse š.m. spalio 16 d. žaisda
mas Memphis mieste prieš vie
tos "Grizzlies" komandą, kurią 
čikagiečiai įveikė 87:78. 

Prie šios pergalės nemaža 
dalimi prisidėjo jaunasis (jam 
kovo mėnesį suėjo 20 m.) milži
nas iš Lietuvos Martynas And
riuškevičius, kuris turbūt pasie
kė nuostabiausią rekordą: lietu
vis per 3.36 minutes pačioje 
rungtynių pabaigoje pelnė net 
11 taškų ir išvedė "Bulls" ko
mandą į pergalę. Jis įmetė visus 
5 dvitaškius ir baudą. Iš viso jis 
aikštelėje praleido 9 minutes ir, 
nepaisant trumpo žaidimo, pa
gal pasiektus taškus tapo ant
ruoju savo komandoje. 

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

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in fo rmacijos 

ap ie namus, vasarna

mius, ūki us, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwoodo apy
linkėse kreipki 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 

Tik už jį daugiau - 12 už
dirbo gerokai ilgiau "Bulls" ko
mandoj e žaidęs Tyrus Thomas. 
Jau ankstesniais metais spėję 
gražiai užsirekomenduoti Luol 
Deng ir Mallik Allen uždirbo 
po lQ taškų. 

Cikagos Daily Southtown 
dienraštis spalio 17 laidoje apie 
šį įvykį įdėjo AP agentūros pa
ruoštą ilgoką reportažą, pava
dintą "Andriuskevicius comes 
up big Iate". Nors Sun-Times 
žurnalistas savo aprašyme pasi
stengė šio gero lietuvio pasiro
dymo visai nepaminėti. 

Iš viso, su šio lietuvio ilgoku 
vardu ir dar ilgesne pavarde turi 
daug vargo radijo ir televizijos 
reporteriai. Teko girdėti vieną 
televizijos laidą, kurioje mūsiškį 
pranešėjas vadino ne pavarde, 
o tik "Big Marty". 

Pernai "Bulls" sudėtyje žai
dęs Lietuvos rinktinės krepši
ninkas Darius Songaila šį rudenį 
pakeitė klubą ir dabar priklauso 
Vašingtono "Wizards" komandai. 

• 

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 

Buriavimo pasiekimai 
Rašo Jonas Abromaitis, Nepean, ON, Buriavimo klubo 

korespondentas. Narys Paulius Brikis siekia aukso 
Su pavasariu ateina nau

jas buriavimo laikas, galbūt 
nauja burė, naujos viltys dėl 
gero vasaros oro ir labiausiai 
- nauji nariai N.S.C. (Nepean 
Sailing Club ). 

Paulius yra kaip tik vienas 
iš tų naujų narių, kurie atneša 
entuziazmo ir varžybų dvasios 
į mūsų klubą. Jis įsijungė į 
klubą šiais metais ir, būdamas 
aštuoniolikos metų, jau turi 
eilę pasiekimų, kurie gali pa
aiškinti, kodėl jo noras šią va
sarą buvo pasidaryti dar ge
resniu buriuotoju. Narys On
tario provincijos buriuotojų 
komandos jau treji metai Pau
lius buvo įvardintas kaip aukš
to lygio atletas/mėgėjas ir ga
vo provincinę stipendiją pagal 
"Quest for Gold" programą. 

Pagal tą programą atletai 
gali prieiti prie aukštesnio ly
gio trenerių, treniruočių ir 
varžybų galimybių. Pasak Pau
liaus, "pinigai yra geras daly
kas, bet geriausias paskatini
mas yra aktyvaus sportininko 
pripažinimas. Buriavimas man 
nebėra tik laisvo laiko pralei
dimas, aš esu čia tarp geriau
sių pasaulio varžovų". 

Aš susiradau Paulių kaip 
tik laivų nuleidimo į vandenį 
dieną. Jeigu jūs būtumėte bu
vę klube tą dieną, būtumėt 
pajutę žvarbų šiaurės vakarinį 
vėją su lietaus gūsiais. Paulius 
buvo ten, upėje, su savo la
zeriu, ruošdamasis rungtynių 
sezonui. Jam atrodė, kad van
duo buvo šiltesnis šiais metais 
ir kad tokios dienos kaip ši 
traukia jį buriuoti. Bet neuž
sibuvo per ilgai, kad kas nors 
negero neatsitiktų pradžioje. 
Laivų nuleidimo į vandenį 
diena paprastai ir sutampa su 
buriavimo sezono pradžia 
daugumai klubo narių, bet 
Paulius jau buvo grįžęs iš Dist
rikto 12 lazerio pirmenybių, 
kurios vyko N. Carolina su 
ketvirtos vietos laimėjimu. 
Per praeitas Kalėdas jis var
žėsi Orange Bowl regatoje, 
Miamyje, pripažintoje aukš
čiausiu įvykiu jaunimo rega
tose. Šitame tarptautiniame 
žinomų buriuotojų tarpe Pau
lius sugebėjo laimėti dešimtą 
vietą. 

Vasaros sezonui Paulius 
ryžosi būti pirmame trejetuke 
per Kanados jaunių pirmeny
bes, kurios vyko Albertoje, 
rugpjūčio mėn. ir rungtis Ka
nados Olimpinėje regatoje 
Kingstone. Jis jaučiasi pakan
kamai stiprus rungtyniauti ir 
su "big boys". (Kadangi šis 
straipsnis pasiekė mus kiek 
pavėluotai, jau žinome, kad 
Paulius Kanados pirmenybėse 
Albertoje laimėjo kaip tik tre
čią vietą, bet Kingstone "big 
boys" jam neleido per daug 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savin inkas Jurgis Kulie šius 

pasirodyti). Nors jis jau yra 
buriavęs su olimpinės ir pa
saulinės klasės buriuotojais, 
jau keleri metai grėsmės jis 
jiems dar nedaro, tačiau tiki
si, kad ateities sezonas gali 
kai ką ir pakeisti. Jo pagrindi
nis siekis šiuo metu yra rung
tyniauti lazerio klasės pasau
lio pirmenybėse. 

Paulius pradėjo buriuoti 
1999 metais, kai jo geriausias 
draugas prikalbėjo jį nueiti į 
dienos užsiėmimus "Britan
nia" jachtų klube. Metai po 
metų jis prasistūmė pro treni
ruočių tarpsnius. Kai jis pa- Paulius Brikis 

Paulius Brikis su Ontario provincijos sporto departamento 
ministeriu Jim Watson "Quest for Gold" premijos įteikime 
Otavoje š.m. gegužės mėn. 

siekė Bronzos lygį 5, suprato, 
kad jis ne tik pamėgo tą spor
tą, bet ir sugebėjo progresuo
ti. Instruktoriai buvo puikūs 
ir bemokydami kaip apsieiti 
su laivu, įtaigojo lenktyniavi
mą. Norėdamas prasiveržti iki 
"Sidabrinės burės", Pauliaus 
siekis buvo prikalbėti savo tė
vus, kad jam reikia nuosavo 
laivo. Jis taip išdėstė savo tiks
lus jiems ir jie, ilgai nedve
joję, sutiko, kad jis pradėtų 
ieškoti laivo. Netrukus jis ra
do, ko ieškojo internete. Iš 
kelionės į Montrealį jie visi 
grįžo jau su "Lazer Radial", 
kuris Paulių ir vedė į lenktyni
nį buriavimą. 

Kai jis buriavo Hamiltono 
regatoje, po kelių sezonų vė
liau paskambino namo. "Aš 
buriuoju visai neblogai, bet 
jeigu aš turėčiau naują, olim
pinės klasės 'Standard rig' la
zerį, galėčiau dar geresnių re
zultatų pasiekti, galėčiau lenk
tyniauti bet kur". 

Kai jis grįžo namo, aptarė 
reikalus su tėvais, ir visi suti
ko, kad naujo laivo reikia. "Aš 
esu labai dėkingas savo tė
vams už jų paramą. Jie mani
mi patikėjo ir yra šaltinis 
mano pasiekimų". 

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 

Pauliaus "siekis aukso" 
nuvedė jį į Toronto "Royal 
Canadian Yacht Club High 
Performance" komandą. Tai 
yra jo pagrindinė treniravi
mosi vieta, kur jis praleidžia 
kiekvieną dieną nuo pabaigos 
birželio iki pradžios rugsėjo. 
"Tai yra geriausia buriavimo 
treniruočių programa, kuri 
yra arčiausiai namų". Paulius 
aiškino: "Kur aš galiu treni
ruotis su tarptautinio masto 
atletais ir su geriausiais trene
riais". Bet jis vadina Nepean 
klubą savo namų klubu, kur 
jis treniruojasi ne sezono me
tu. "N.S.C. yra arti mano na
mų ir turi viską, ko reikiama
no treniruotėms". Nepean bu
riuotojų klubas yra laimingas, 
kad gali pasipildyti naujais 
nariais kaip Paulius. 

Šitie "Nario profiliai" per 
keletą paskutinių mėnesių pa
pildė senesnių ir ilgalaikių 
klubo narių įnašą. Kai mes 
pradedame naują buriavimo 
sezoną, iškeliame savo naujus 
narius, kurie ateina pas mus 
su naujais lūkesčiais, idėjomis 
ir entuziazmu. Mes sutiksime 
ir priimsime visus naujus ir ne 
taip naujus narius per įvairius 
renginius, kurie vyks vasarą 
mūsų Nepean klube. Ir, Pau
liau, mes ieškosime Tavęs ant 
podiumo. Pirmyn į auksą! 

Šis straipsnis buvo at
spausdintas Nepean jachtų 
klubo laikraštuke Telltale bir
želio mėn. Čia, autoriui su
tikus, laisvas Petro Brikio ver
timas lietuviškai. 



Skautės "Romuva-2006" stovykloje, atėjusios i vėliavų nulei
dimo iškilmes su vadove Vida Skilandžiūniene ir padėjėja 
Renata Simonavičiūte 

Paukštytės "Romuva-2006" stovykloje su vadove Vilija Naru
šyte ir globėja Julija Rusliene 

Ntrs. K. Dambaraitės-Janowicz 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

KLJS suvažiavimo, įvykusio rugsėjo mėn. "Kretingoje", dalyviai Ntr. S. Kuliavo 

Jaunimo suvažiavimas 
Rugsėjo 28 d. lietuviškas jaunimas iš Toronto, Mississaugos, Oakvillės, 

Hamiltono ir Montrealio suvažiavo į "Kretingos" stovyklavietę Vasagoje, 
į 12-ajį Kanados lietuvių jaunimo sajungos suvažiavimą 

PETRAS VAIČIŪNAS 
KLJS suvažiavimas yra 

proga jaunimui diskutuoti 
įvairius sumanymus ir pasida
linti mintimis su jaunimu iš 
visos Kanados, rasti naujų 
idėjų demokratišku būdu, iš
rinkti naują valdybą. Jauni
mas klausosi paskaitų iš bend
ruomenėje dirbančių lietuvių, 
gauna progą pamatyti, kaip 
vyksta tikro posėdžio eiga. 
Bet savaitgalis nėra tiktai dar
bas. Per pietų pertrauką jau
nimas galėjo pamėtyti skrai
dančią lėkštę (frisbee ), pa
spardyti mažus kamuoliukus 
(hackey sack) ir pažaisti su 
pririštu sviediniu (tetherball). 
Paplūdimyje galima buvo žais
ti itališką "Bocce", arba pa
braidyti ežere. Atlikome daug 
darbo, bet buvo laiko atsi
kvėpti ir pasilinksminti. 

Šiais metais jaunimas tu
rėjo progą pasiklausyti Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininko Stasio Kuliavo pa
skaitos. Jisai kalbėjo apie sa
vanoriškus darbus ir jų svar
bumą mūsų gyvenime. Stasys 
papasakojo apie savo patirtį 
dirbant su lietuviškų ir ang
liškų organizacijų savanoriš
komis grupėmis Kanadoje, ir 
kaip svarbu buvo tai jo cha
rakterio ugdymui. Visiems bu
vo įdomu girdėti apie savano
rystę Lietuvoje ir apie viso
kius būdus, kaip mes galėtu
me būti dalis to savanorišku
mo mūsų bendruomenėje. 

Po paskaitų jaunimas su
ėjo ir svarstė pateiktas bei 
naujas mintis apie jaunimo 
veiklą Kanadoje. Svarstė, ko
kios veiklos ir renginių jie ti
kisi iš naujos valdybos. Daug 
tų minčių tapo nutarimais ir 
gairėmis naujai valdybai. Da
bar valdyba turi idomių planų 
ateinantiems metams. Vienas 
iš jų yra sukurti universiteto 
parodą gimnazijų mokslei-

viams. Ta paroda būtų puiki 
proga gimnazistams susitikti 
su vyresniaisiais studentais ir 
pasikalbėti apie universitetus, 
kolegijas bei klausimus apie 
specifines programas. Jei as
muo planuoja gyventi studen
tų bendrabutyje, jam reikia 
patarimo, ką reikia ir ko ne
reikia su savimi vežtis arba 
net ir patyrusio studento pa
aiškinimo, kaip reikia paruošt 
"Kraft Dinner". Patyrę uni
versiteto studentai, ir buvu
sieji universiteto bei kolegijos 
auklėtįniai galės tuo pasitar
nauti. Sitokia paroda gali būti 
labai naudinga ir tiems, kurie 
yra neapsisprendę ką daryti 
baigus gimnaziją. 

Antra idėja yra sukurti 
profesjonalų bendravimo va
karą. Sis renginys būtų infor
malus vakaras, kuriame studi
j uoj antys universitete arba 
kolegijoje, gautų progą pasi
šnekėti su sėkmingais profe
sionalais mūsų bendruome
nėje. Šitie profesionalai būtų 
žmonės, kurie jau sėkmingai 
dirba savo srityje ir gali per
duoti vertingus patarimus jau
nimui. Kaip gimnazistų galvo-

se maišosi įvairių minčių apie 
ateitį, lygiai taip ir pradedan
tiems studentams yra lengva, 
jei ne lengviau susimaišyti. 

Šiais metais nauja KLJS 
valdyba bus gana stipri. De
šimt sumanių ir energingų 
žmonių sėdi prie valdybos sta
lo. Tomas Jonaitis jau antrus 
metus yra KLJS pirmininkas; 
Danielius Puzeris - vicepir
mininkas; Rūta Samonytė -
iždininkė; Paulius Sergautis -
sekretorius; Livija Jonaitytė -
socialinių renginių koordina
torė; Sofija Bulotaitė - Kana
dos miestų ryšininkė; Petras 
Vaičiūnas - korespondentas, 
Andrius Rusinas, Daiva Tiri
lytė ir Tomas Kuras yra valdy
bos nariai. Man yra labai 
džiugu būti Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos dalimi. Ma
nau, kad ši sąjunga sukurs 
daug įdomių ir naudingų 
programų Kanados jaunimui. 
Su dideliu pasiaukojimu, dar
bu ir daugeliu kūrybinių idėjų 
sąjunga sugebės įžiebti dides
nę meilę Lietuvai ir skatinti 
naują kartą saugoti tą lietuviš
kumo liepsną, kurią mums 
įdiegė mūsų tėvai. 

Suvažiavime rugsėjo mėn. išrinkta KLJS valdyba. Iš k. ižd. R. 
Samonytė, P. Sergantis, L. Jonaitytė, S. Bulotaitė, P. Vaičiūnas, 
D. Tirilytė, A. Rusinas, pirm. T. Jonaitis, vicepirm. D. Puzeris 

Ntr. L. Jonaitytės 
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AtA 
ZENONUI STANAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ALDONAI, 
sūnums - ANDRIUI, TOMUI ir LINUI su šeimomis, 
seseriai NIJOLEI OTTO su šeima ir kartu liūdime -

Irena ir Jim Ross 

AtA 
ELIZIEJUI ŠLEKIUI 

mirus, 

GRAŽINAI ir LIUDUI MATUKAMS, ŽIVILEI 

ir BARRY STANTON, pusseseriai RŪTAI ir vyrui 

dr. ARŪNUI ŠLEKIUI su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

A. ir P.V. Zubai Rima Zubaitė 

(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 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSlRGlMAl 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ V I ETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGlNISGYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAlS 

INDĖKLAlS 

+ PRilMAME VISUS 

PLANlNIUS DRAUDIMUS 

+ STERl LOS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PRJIMAME: 
352 WILLSO N ST.E., ANCAST E R, Ont. TEL. (905) 648-9176 

EUROPEAN MONUMENT INC. 

.A Trečios kartos paminklų statytojai. 

.A Specializuojamės europiet iškų 
paminklų stiliuje. 

.A Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose . 

.A Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

Iš praeities. A.a. Jonas Žiūraitis (prie stalo viduryje), ilgameti~ KLB O~~illės apyl~nkės P!r
mininkas, Anapilio parapijos tarybos pirmininkas 1975-1978, s.m. ru~s~J~ 9 yd. palaido~as .~v. 
Jono lietuvių kapinėse. Nuotraukoje velioni~ 1989 m. _kovo ~9 d.y~~h~1?es.salpy~s P.op1eteJe. 
Kairėje - kun. J. Liauba, OFM, ir velionies zmona dali. Regma Zmra1bene; desmeJe - Gra
žina Lapienė ir buv. gen. garbės konsulas Haris Lapas Ntr. S. Dabkaus 

Didįjį bibliografą prisimenant 
80 metų nuo Juliaus Tamošiūno gimimo 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kaune ilgą laiką gyvenusį ir ten mirusį 
Julių Tamošiūną turbūt reikėtų laikyti vienu 
didžiausių lietuvių spaudos rinkėjų, jos ger
bėjų. Jis išleido monumentalų dviejų dalių 
(daugiau negu pusantro tūkstančio puslapių) 
veikalą - Lietuviškų periodinių leidinių biblio
grafija (pirmasis tomas pasirodė 1991 m., antra
sis -1994 m.). Šių metų gegužės 15 d. minėjo
me jo gimimo 80-metį, nors jo širdis nustojo 
plakusi jau daugiau kaip prieš vienuolika 
metų-1995 m. sausio 13 d. 

Su šiuo neeiliniu vyru mums buvo laimė 
ne vieną kartą susitikti jo namuose Kaune, 
pamatyti jo surinktą lituanistikos biblioteką. 
Tamošiūnas buvo didelis Lietuvos patriotas, 
Lietuvos atgimimo puoselėtojas, lietuvių 
periodikos istorijos kūrėjas, kultūrininkas, 
bibliofilas, dailininkas ir net poetas - žmo
gus, kokių Lietuvoje ne tiek daug teko matyti. 

Vaižganto pusbrolio sūnus 
Gimęs 1926 m. Utenoje, Juozo Tumo 

Vaižganto pusbrolio, kilusio iš dvarininkų, 
šeimoje, jis savo jėgomis turėjo siekti moks
lo. Mokėsi Vilniuje, vėliau Utenoje, kol so
vietinė okupacija nutraukė mokslą. 

Julius buvo įsitraukęs į pogrindinę veiklą 
ir už tai suimtas. Atsisakęs išduoti savo drau
gus ir nenorėjęs bendradarbiauti su KGB, jis 
buvo nuteistas "už antitarybinę veiklą" ir iš
siųstas dirbti į Vorkutos anglies kasyklas. 
Net 13 metų turėjo praleisti svetur. 

Kai Juliui buvo leista grįžti į tėvynę, šis 
trisdešimtmetis vyras eksternu išlaikė viduri
nės mokyklos egzaminus. Kurį laiką mokėsi 
Dailės akademijoje, vėliau - Kauno politech
nikos instituto statybos fakultete. 

Baigęs studijas, nemažai laiko dirbo prie 
statybų kaimuose, vienkiemiuose. Julius ten 
rado ir rinko sunaikinimui pasmerktus lietu
viškos periodikos ir literatūros leidinius. 
Žmonės juos vyrui dažnai dovanodavo ne 
vien iš nežinojimo, bet ir bijodami sovietinės 
valdžios represijų. Ir pats Tamošiūnas ne 
kartą buvo perspėtas už draudžiamosios -
"buržuazinės" spaudos rinkimą. 

Stebuklas Lietuvos spaudos vandenyne 
Taip jis sukaupė didžiausią ir vertin

giausią retų periodikos leidinių rinkinį 
Lietuvoje. 1988 m. parengė ir išleido lietu
viškos periodinės spaudos parodos katalogą, 
apimantį 1883-1940 metus. Kiek vėliau die-

nos šviesą išvydo du didžiuliai lietuviškos 
bibliografijos tomai (pirmasis apėmė 1932-
1982 m., o antrasis - 1983-1993 m. laikotar
pius). 

"Tai tikras stebuklas Lietuvos spaudos 
vandenyne. Vienas žmogus - nuo enciklope
dijos sudarytojo iki išleidėjo - atliko tolygų 
vos ne lituanistikos institutui darbą", - rašė 
to meto spauda apie J. Tamošiūno dvitomį, 
kurį mums iš Lietuvos pavyko parsivežti dar 
prieš jo autoriaus mirtį su jo paties auto
grafu ir padėkos žodžiu už talką jį išleidžiant. 

Kitas darbštus kaunietis - Santaros kul
tūros žurnalo redaktorius Romualdas Nor
kus, išleidęs J. Tamošiūnui atminti atviruką, 
jame rašė: "Dar, matyt, praeis nemažai laiko, 
kol tinkamai bus įvertintas velionies Juliaus 
triūsas. Jam nerūpėjo nei mokslo laipsniai, 
nei kiti išskaičiavimai, išskyrus meilę lietuviš
kam žodžiui. Tik dabar pradedam pajusti, 
kokią ryškią vietą šis kuklus ir darbštus žmo
gus užėmė mūsų kultūros istorijoje". 

Apdovanotas V. Rastenio premija 
Už savo nepaprastą darbą ir pasišven

timą J. Tamošiūnas buvo apdovanotas išeivi
joje mirusio spaudos darbuotojo Vinco Ras
tenio vardo premija, kuri~ įsteigė Niujorke 
gyvenusi Rastenio našlė. Sią premiją Lietu
vos žurnalistų sąjunga kasmet skiria nusipel
niusiems spaudos darbuotojams. 

Deja, pats J. Tamošiūnas šios premijos 
negalėjo atsiimti. Likimas taip lėmė, kad 
premija turėjo būti įteikta minint V. Rastenio 
90-metį, bet tos dienos J. Tamošiūnas, deja, 
nesulaukė. Premija buvo perduota bibliofilo 
artimiesiems. 

"J. Tamošiūnas buvo jautrus, atidus ir 
geranoriškas, jo asmuo buvo nepaprastos 
traukos centras įvairių pažiūrų žmonėms. Jo 
erudicija, optimizmas ir stipri aistra nuteik
davo kiekvieną kilniems Lietuvai darbams". 
Tui dar viena citata apie šį spaudos vyrą. Jį 
dar ilgai prisiminsime ne tik mes, daugiau ar 
mažiau jį pažinoję, bet ir ta karta, kuri ateis 
po mūsų, kuri naudosis jo darbo vaisiais. 

Dažnai tenka peržvelgti J. Tamošiūno 
namuose Varnių gatvėje, Kaune, darytas 
nuotraukas, kuriose jis sėdi prie lentynų, 
apkrautų savo surinktais leidiniais, gražiai 
įrištais ir pagarbiai laikytais. Tokie žmonės, 
kaip Julius Tamošiūnas, skatina mus visus 
gerbti, mylėti bei branginti kiekvieną lietu
višką leidinį ir sekti jo pėdomis. 

• Tobulintis pačiam dvasiškame gyvenime, pasirenkant tarp dvasiškų praktikų ypač tas, 
kurios labiau priverčia žmogų sąmoningu antprigimtiniu gyvenimu gyventi, ~aip va: !{!Yna_ 
antgamtinė intencija, sąžinės sąskaita, meditacija, dvasin!~ skaitym~s, gerai, ~~~o~męai 
atliekama išpažintis. (1s pal. Jurgio Matula1c10 uzrasų) 



Lietuviškų renginių tvarkaraštis 
2006 METAI 
Lapkričio 2 d. 
Lapkričio 4 d. 

Lapkričio 5 d. 

Lapkričio 5 d. 
Lapkričio 11 d. 

Lapkričio 12 d. 

Lapkričio 12 d. 
Lapkričio 14 d. 

Lapkričio 

17-18 d.d. 

Lapkričio 19 d. 

Lapkričio 19 d. 
Lapkričio 23 d. 

Lapkričio 25 d. 
Gruodžio 2 d. 

Gruodžio 10 d. 

Gruodžio 16 d. 
Gruodžio 17 d. 
Gruodžio 17 d. 
Gruodžio 31 d. 
Gruodžio 31 d. 

2007METAI 
Sausio 28 d. 
Vasario 3 d. 

Tautybių šventė - Camp Borden, 4 v.p.p. 
Grupės iš Lietuvos "Žentai" koncertas 
Delhi, ON 
Indrės Viskontaitės ir Arūno Radtkės 
koncertas Prisikėlimo parapijoje 
Vėlinės -kapinių lanĮcymo diena 
Grupės iš Lietuvos "Žentai" koncertas, 
4 v.p.p. Prisikėlimo parapijoje 
Grupės iš Lietuvos "Žentai" koncertas 
Anapilyje 
A. Mamontovo koncertas Lietuvių Namuose 
Grupės iš Lietuvos "Žentai" koncertas 
Vasagoje 
KLKM (Kanados lietuvių katalikių moterų) 
draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus 
50 m. sukakties minėjimas 
"Žalios lankos" vaikų spektaklio premjera 
Prisikėlimo parapijoje 
Kariuomenės šventės minėjimas LN 
KLB Toronto apylinkės tarybos visuotinis 
susirinkimas 7.30 v.v. Pris. par. Muzikos 
kambaryje 
Stovyklavietės "Kretinga" šokiai Pris. par. 
"Atžalyno", "Gintaro" ir "Gyvataro" 
bendras koncertas Lietuvių Namuose 
"Volungės" ir parapijos chorų 
21-sis kalėdinis koncertas Pris. par. 
Maironio mokyklos Kalėdų eglutė 
Skautų Kūčios 4 v.p.p. Pris. par. 
Anapilio parapijos Kalėdų eglutė Anapilyje 
Naujų metų sutikimas Anapilyje 
Naujų metų sutikimas Prisikėlimo parapijoje 

"Volungės" moterų grupės koncertas 
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio 
"Užgavėnės" 

Vasario 11 d. Skautų Vasario 16-tosios iškilminga sueiga 

Vasario 18 d. 
Vasario 20 d. 
Kovo 4 d. 
Kovo 18 d. 
Kovo25 d. 

Anapilyje 
KLB Vasario 16-tosios minėjimas Anapilyje 
Maž. Lietuvos moterų dr-jos "Šiupinys" LN 
Skautų Kaziuko mugė Anapilyje 
Lietuvių Namų metinis susirinkimas 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas 

Balandžio l d. "Paramos" kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas LN 

Balandžio 15 d. Tėviškės žiburių popietė Anapilyje 
Balandžio 15 d. Atvelykio pietūs (Velykų bobutė) LN 
Balandžio KLKM draugijos centro 
21-22 d.d. valdybos suvažiavimas 
Balandžio 22 d. Ansamblio "Gintaras" metinis koncertas 
Balandžio 22 d. KLF narių metinis susirinkimas 
Gegužės 4-5 d.d. Prisikėlimo parapijos Šalpos sekcijos vartotų 

Gegužės 

25-27d.d. 
Gegužės 27 d. 
Birželio 23 d. 
Rugsėjo 23 d. 
Lapkričio 4 d. 

daiktų ir drabužių išpardavimas 
"Carassauga" lietuvių 
paviljonas Anapilyje 
Pavasarinė kapinių lankymo diena 
Joninės stovyklavietėje "Kretinga" 
Anapilio parapijos metinė šventė 
Vėlinės - kapinių lankymo diena 

KLB Toronto apylinkės valdyba 
Dėl papildymų ar pakeitimų prašoma skambinti 

Danutei Mašanauskaitei tel. 416 825-0728 ar rašyti el. paštu 
mdana7@hotmail.com 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

~W~\I.:~~ 

DENTA..L CA..RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763-5677 
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lapkričio 12, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo salėje 

1573 Bloor St.W., Toronto 

Dėl smulkesnės informacijos teirautis tel. 416-892-4323. Bilieto kaina $25. 

Rengia Toronto Lietuvių klubas "Santaka" 

Svarbus pranešimas apie pensijas 
Kanada ir Lietuva pasira

šė sutartį dėl socialinės apsau
gos (Social Security), kuri įsi
galios š.m. lapkričio l d. Pilie
čiams, kurie yra dirbę arba gy
venę Kanadoje ir/ar Lietuvo
je, bus lengviau gauti pensijas 
iš vienos arba abiejų valstybių. 
Anksčiau norintys gauti Lietu
vos pensiją turėjo ten dirbti 
minimalinį metų skaičių. Ta
čiau pagal šią sutartį, galima 
sudėti abiejuose kraštuose 
dirbtų metų skaičių ir gauti 
Lietuvos išduodamą pensiją. 
Taip pat "Canada Pension 
Plan" (CPP) ir "Old Age Se
curity" (OAS) išmokoms gauti 
pensijos prašantys gali pridėti 
Lietuvoje dirbtą laikotarpį. 
Sutartis irgi numato, kad ne
nutrūksta kanadiečių, laikinai 
dirbančių Lietuvoje, įmokos 
Kanadą,s pensijos planui 
(CPP). Siems asmenims iš al
gos nebus atskaičiuojamos 
įmokos į Lietuvos pensijos 
programą. 

Sutartis liečia dvi Kana
dos socialinės apsaugos prog
ramas: "Canada Pension Plan" 
(CPP) ir "Old Age Security" 
(OAS). Pagal CPP, kuri buvo 
įvesta 1966 m. sausio l d., iš
mokos gaunamos išėjus į pen
siją arba negalios atveju. Taip 

pat jas gali gauti paveldėtojai. 
Norintys gauti išmokas turi 
tam tikrą laikotarpį būti įmo
kėję į planą. Dirbusiems ati
tinkamą laiką Kanadoje gali 
būti įskaitytas darbas ir įmo
kos į Lietuvos pensijos prog
ramą. OAS programa priima 
daugumą gyvenusių ir gyve
nančių Kanadoje. OAS pensi
ja yra išmokama asmenims, 
sulaukusiems 65 metų, kurie 
yra gyvenę Kanadoje mažiau
siai 10 metų (sulaukus 18 me
tų amžiaus - "after the age of 
18"). Normaliai reikalaujama 
20 metų gyventi Kanadoje (su
laukus 18 m.), norint gauti 
OAS pensiją gyvenant jau už 
Kanados ribų. 

O jeigu negyvenote Kana
doje nustatytą laikotarpį? Pa
gal sutartį, asmenims, Lietu
voje dirbusiems ir įmokėju
siems į Lietuvos pensijos prog
ramą, darbo Lietuvoje laikas 
gali būti užskaitytas kaip Ka
nadoje gyventas laikas. 

Pensijos iš Lietuvos 
Lietuvos pensijų progra

ma yra panaši į CPP, nes dau
guma dirbančių arba savo vers
lą turinčių asmenų jai pri
klauso. Norintys gauti pensi
jas turi minimumą metų būti 

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 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 3B6 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

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

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

įmokėję į planą. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje išėję į pensiją vyrai 
( 62.5 metų amžiaus) ir mote
rys (59.5 m. amžiaus) turi būti 
dalyvavę programoje bent 15 
metų. 2006 m. moterys turės 
sulaukti 60 m. Jeigu įmokos 
nebuvo mokėtos tiek metų, 
galit negauti Lietuvos pensijų 
programos išmokų. Tačiau ga
li būti įskaityti laikotarpiai, 
kada gyvenote ir dirbote Ka
nadoje. 

Pensijų mokėjimas 

Jūs gal turite teisę į Kana
dos arba Lietuvos pensiją arba 
į abi. Pagal sutartį, kiekviena 
valstybė išmokės pensiją tik 
jūsų įmokėjimų laikotarpio ar 
gyvenamo laiko pagrindu. 

Informacija 
Norintys rasti daugiau in

formacijos apie sutartį arba 
teikti paraišką išmokoms Ka
nados arba Lietuvos valsty
bėms pagal šią sutartį yra pra
šomi naudotis interneto adre
su: www.sdc.gc.ca; telefonu (iš 
Kanados ar JAV) l 800 277-
9914, l 800 255-4786 (TTY), 
(iš kitų valstybių) l 613 957-
1954; paštu: Social Develop
ment Canada, Ottawa, ON 
KlA OU; fakso nr. l 613 952-
8901. 

Joną Karaliūną nuoširdžiai 
sveikindami 85-ojo gimtadienio 
proga, Stasė ir Sigitas Zubrickai, 
St. Catharines, ON, ir Jeronimas 
Bieliūnas, Welland, ON, Tėviškės 
žiburiams paremti aukojo $60. 

A.a. Vytauto Pavilanio at
minimui Jūratė ir Charles Tan
ner Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

A.a. Zenono Stanaičio atmi
nimui Onutė Stanevičiūtė Tė
viškės žiburiams aukojo $20. 

A.a. Jonui Povilauskui mi
rus, užjausdama jo žmoną Teresę 
ir šeimą, Aniceta Deksnienė ir 
šeima Tėviškės žiburiams aukojo 
$20. 

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 .. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Toronte yra miręs a.a. Sta
sys Juškevičius, 91 m. amžiaus. 
Jis pašarvotas Mississauga 
mieste Turner & Porter laidotu
vių namuose prie Hurontario 
gatvės. Maldos prie karsto -
spalio 31, antradienį, 8 v.v., o 
laidotuvių Mišios - lapkričio l, 
trečiadienį, 10 v .r. Lietuvos 
kankinių šventovėje. 

• Lapkričio 3 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
j e Mišio~ bus ir 5 v.p.p., o po 
Mišių - ~ventoji valanda prie 
išstatyto Svenčiausiojo. 

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

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

• Kapinių lankymo dienos 
proga, lapkričio 5, sekmadienį, 
KLKM dr-jos skyrius rengia še
šių dailininkų Rudens spalvų 
šventės parodą Anapilio parodų 
salėje. Dalyvauja: Rima Mačikū
naitė ir Vida Valiulienė (brang
akmeninės puošmenos), Andris 
Batraks (fotografijos), Birutė 
:ęatraks (vitražai), Kristina 
Cesnulytė (iliustracijos), Kęs
tutis Kesminas (medžio skulp
tūros). Parodos atidarymas -
po 9.30 v.r. Mišių. Visi kviečia
mi 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. 

• Lapkričio 14, antradienį, 
2 v.p.p. Gerojo Ganytojo misijos 
patalpose bus Wasaga Beach 
miesto ir apylinkės lietuvių pen
sininkų suėji!11as, kurio ąietu 
koncertuos "Zentai" su "Cili". 
Visi kviečiami dalyvauti. Bilieto 
kaina $10. Bilietus galima įsigyti 
pas Joaną tel. 705 445-6898. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 5: 9.30 v.r. už a.a. Juozą 
ir Oną Baliūnus; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje lapkričio 4, šeš
tadienį, 2 v.p.p. už Hiršų miru
sius; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje, lapkričio 4, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Benediktą Cvirką. 
Šiluvos M. Marijos bendrija 

• Londono Mary Immacu
late šventovėje lapkričio 5, atei
nantį sekmadienį, 3 v.p.p. Mi
šios bus už Dragunevičių gimi
nės mirusius (užpr. A.l. Dragu
nevičiai). 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį 10.45 

v.r. Mišias koncelebravo ir Mi
šių pabaigoje pasveikino tikin
čiuosius kun. Jonas Puodžiū
nas, OFM, Pranciškonų ordino 
generolo paskirtas lietuvių 
pranciškonų vizitatorium, ku
tio darbas yra aplankyti visus 
Sv. Kazimiero lietuvių pranciš
konų provincijos vienuolynus, 
susitikti su kiekvienu provinci
jos vienuoliu, parašyti praneši
mą Ordino generolui ir sausio 
mėnesį vadovauti suvažiavimui 
Kretingos vienuolyne, kur vyks 
naujos provincijos vadovybės 
rinkimai. Į tą suvažiavimą vyks 
Toronto vienuolyno viršininkas 
ir parapijos klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
ir visų provincijos brolių išrink
ti atstovai, Hamiltono Aušros 
Vartų patapijos klebonas kun. 
Audrius Sarka, OFM, ir Prisi
kėlimų_ parapijos vikaras kun. 
Jonas Sileika, OFM. 

• Praeitą sekmadienį per 
10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo choras, sol9 psalmę 
- Julija Kriščiūnaitė. Sį ketvir
tadienį, Vėlinių dieną, 7 v.v. 
prisimenant visus mirusius pa
rapijiečius giedos "Volungės" 
moterų grupė. Lapkričio 5 d., 
per 10.45 v.r. Mišias gros smui
kininkė Rūta Melkienė; lapkri
čio 12 d. giedos parapijos jauni
mo choro vyresnės mergaitės; 
lapkričio 19 d. giedos parapijos 
jaunimo choras, o lapkričio 26 
- "Retkartinis". 

• Prieškalėdinį susikaupi
mą parapijoj ves kun. Anupras 
Gauronskas gruodžio 15-17 
d.d. Kun. A. Gauronskas yra 
Telšių vyskupijos katedros ka
pitulos narys, apaštalaujantis 
Karaliaučiaus krašte. 

• Jau platinami bilietai sek
madieniais po Mišių į KLKM 
draugijos šios parapijos skyriaus 
50-mečio šventę, kuri vyks lap
kričio 18 d. su Mišiomis 4 v.p.p. 
ir koncertu bei vakariene 6 v.v. 
Originalią meninę programą 
atliks "Volungės" choras. 

• Praeitą ketvirtadienį spa
lio 26 palaidota a.a. Marija Ric
kevičienė, 88 m. Paliko vaikai
čius Joną, Deimantą, Tadą, 
Carrie ir Andrių Renčius. 

• Solistų Indrės Viskon
taitės ir Arūno Radtke rečitalis 
vyks po kapinių lankymo 5 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėj. 

• Sėkmingai praėjo parapi
jos tarybos labdaros sekcijos 
suorganizuotas vartotų drabu
žių ir daiktų išpardavimas, at
nešęs daugiau kaip $18,000 
pelno. Labdaros sekcija dėkoja 
visiems, prisidėjusiems darbu ir 
daiktais. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 5: 8 v.r. už a.a. Danutę 
Keršienę; 9 v.r. už Vytą Vingelį; 
10.45 v.r. už Vėlinių novenai 
pavestas sielas, už a.a. Moniką 
Bumbulienę, už a.a. Ireną ir 
Kazimierą Ardavičius; 12.15 
v.d. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius. 

A.a. sesuo Aloyza Saulytė, 
92 metų, ilgametė Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos se
serų vadovė, mirė spalio 27 d. 
Palaidota spalio 30 d. Putname, 
CT, JAV, seserų Dangaus Vartų 
kapinaitėse. Inf. 

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

Lietuvių Namų žinios 

• Spalio 29 d. Lietuvių Na
mų svetainėje pietavo 135 sve
ciai. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino Moterų 
būrelio narė D. Sher. 

• Sekmadienio popietės 
metu įvyko grupės iš Lietuvos 
"Aliukai" atsisveikinimas. Mu
zikantai padėkojo Toronto lie
tuviams už šiltą ir draugišką 
priėmimą - išsiveža į Lietuvą 
kuo nuostabiausius įspūdžius. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis lapkričio 15 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - lapkričio 22 d., 7 
v.v Slaugos namuose 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

$300 -A. Puterienė; $100 - B. 
Pranys. A.a. A.Valienes atmini
mui $20 aukojo l. Paškauskie
nė. Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas, kurios priimamos To
ronto Lietuvių Namų raštinėje, 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu "Labdara", 1573 
Bloor St.W., Toronto ON M6P 
1A6. 

Maironio mokyklos žinios 

• Sėkmingai praėjo "kau
kių baliai" jaunesniųjų klasėse 
spalio 28 d. Mokiniai dėvėjo 
kaukes ir dalinosi saldumynais 
bei klausėsi pasakų apie ra
ganas. 

• Džiaugiamės mkt. Žibu
tės Vaičiūnienės grįžimu į mūsų 
mokyklą. Ji dirbs trečiajame 
skyriuje. 

• Kun. Arūnas Brazauskas, 
OFM, prisijungė prie kun. Jo
no Šileikos, OFM, ir ses. Pau
lės tikybos dėstymo vyresniuo
siuose skyriuose. 

• Mokiniai žiemos metu 
turėtų klasėse būti apsiavę sau
sais batais. Prašoma, kad tuo 
pasirūpintų tėvai. Živilė 

Toronto lietuvių evangeli
kų-liuteronų Išganytojo para
pijos metinė šventė, sujungta 
su Padėkos puota, įvyko praeitą 
sekmadienį, spalio 29, 3 v.p.p. 
Lietuvių Namų Kar. Mindaugo 
menėje. Iškilmingą popietę 
pradėjo Išganytojo parapijos 
Moterų dr-jos pirm. Vanda 
Norvaišienė, pasveikinusi gau
siai susirinkusius parapijiečius 
ir svečius, pakvietųsi progra
mai vadovauti Astą Simkienę ir 
pristačiusi garbės svečius. Prog
ramos vadovė paaiškino apie 
vaikų pasirodymus, kurių buvo 
trys - inscenizacija, skaitymai ir 
pianistas. Visi jie (berods 18) 
apdovanoti Padėkos puotos sal
dumynais. Smuikininkas Min
daugas Gabrys ir pianistė (ne 
lietuvė) dalyvius sudomino 
trumpu, bet aukšto lygio kon
certėliu. Maldą prieš vakarienę 
sukalbėjo parapijos klebonas 
kun. Algimantas Zilinskas. Visi 
sotinosi G. Kobelskienės pa
ruoštais valgiais, gurkšnojo vy
ną, pabaigai saldumynų mėgė
jai lankė įvairių pyragų bufetą, 
gėrė kas kavą, kas arbatą. Jau
kiai pabendrauta per nepilnas 
tris valandas. Dlv. 

PARDUODAMAS šaldytuvas 
(freezer) 16 kubinių pėdų labai 
geroje būklėje žema kaina; 
įrankiai ir daugiau. Skambinti 
tel. 905 896-9070. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Lietuvos centrinės kredito unijos bei "Asociacija Lietuvos 
kredito unijos (ALKU)" valdybų nariai iš įvairių Lietuvos vie
tovių (12 asmenų grupė) spalio 28 d. atvyko į Kvebeką plačiau 
susipažinti su Desjardins kooperatyvo veikla. (Desjardins yra 
didžiausia Kvebeko finansinė institucija. 70% visų Kvebeko gy
ventojų yra šio kooperatyvinio banko nariai). Desjardins tarp
tautiniam skyriui padedant, 1994 m. prasidėjo ir labai plačiai 
bei sėkmingai išsiplėtė Lietuvos kredito unijų veikla. Lietuvos 
atstovai dirbs Kvebeko mieste ir namo išvyks lapkričio 4 d. 

Montrealio LK Mindaugo-Neringos šaulių kuopa lap
kričio 26 d. švenčia 50-ties metų veiklos sukaktį. Programoje: 
svečiai iš Toronto kaimo kapela "Sūduva", trumpa šaulių veik
los išeivijoje apžvalga ir cepelinų pietūs. Auka $20. 

Madeleine Donais-Roch, 90 m. amžiaus, mirė spalio 24 d. 
Lapkričio l d. palaidota Notre Dame des Neiges kapinėse. 
Muzikė, akompaniatorė, chorvedė. A.a. kun. Kazimiero Pečkio, 
SJ, pakviesta 1965 m. vadovavo Aušros Vartų chorui, vyrų okte
tui, "Pavasario" mergaičių chorui, akompanuodavo solistams. 
Jai vadovaujant choras pasiekė aukščiausią lygį religinės ir pa
saulietiškos muzikos srityje. Parapijoje ir bendruomenėje dirbo 
ilgus metus, buvo visų labai mylima ir gerbiama. 

Vėlinių pamaldas atnašaus kun. A. Volskis lapkričio 2 d., 7 
v.v. Aušros Vartų šventovėje. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio komitetui aukojo a.a. 

dr. Vytauto Pavilanio atminimui: $50 - K.V. Gapučiai; $40 - P. 
Adamonis; $20 - E. Simonavičienė, V. Skaisgirys. Labai ačiū. 

Ketvirtadienį, lapkričio 2, Vėlinių dienos Mišios už miru
sius parapijiečius ir gimines bus atnašaujamos 9 v.r. Lapkričio 3 
yra pirmasis mėnesio penktadienis. Mišios - 9 v.r. V.L. 

ADAMONIS CAS'TELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Išrinkite geriausią Lietuvos 
švenčių nuotrauką 

Užsienio reikalų ministerija kviečia išrinkti geriausiai Lietu
vos šventes atspindinčią nuotrauką. Visą vasarą šalies gyventojai 
siuntė savo darytas nuotraukas konkursui "Lietuvos šventės". Va
sario 16-oji, Mindaugo karūnavimo ar Europos diena, Užgavėnės, 
Velykos ar Joninės, Kaziuko mugė, Sostinės dienos ar Jūros 
šventė - tai tik nedidelė dalis nuotraukose užfiksuotų švenčių. 

Nuotraukų konkursas - tai tęstinis Užsienio reikalų ministe
rijos organizuojamas projektas. Jo metu Lietuvos žmonėms sutei
kiama galimybė patiems parodyti, kuo unikali yra mūsų šalis. Pra
eitais metais nuotraukų konkursui "Tai, ką turime geriausio" Lie
tuvos gyventojai atsiuntė daugiau nei 700 savo darytų nuotraukų. 
Geriausių nuotraukų autoriai buvo apdovanoti atminimo dova
nomis, o dalis nuotraukų buvo panaudota reprezentaciniam ka
lendoriui. 

Šios nuotraukos yra Lietuvos žmonių žvilgsnis į savo šalį. 
Knygynuose pavartę nuotraukų albumus galime sužinoti, kaip 
Lietuvą mato profesionalūs fotografai, o konkursui atsiųstos nuo
traukos atspindi pačių žmonių požiūrį į tai, kas mūsų šalyje gra
žiausia. Atsiųstas nuotraukas peržiūrėti ir už jas balsuoti galite 
oficialiame Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt 
ir Delfi portale www.delfi.lt iki šių metų lapkričio 7 dienos. 

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas 
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 236 2445 

~~~~~~~~~~~-

KELI ONIŲ 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. 

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

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 


