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Dar vis laikomės 
Šiemet sueina 60 metų, kai pirmieji pokariniai ateiviai 

(antrabangiai) pasiekė Kanadą ir tuoj pat išsiskirstė į darbus 
pagal pasirašytas sutartis - vieni į miškus, kiti į kasyklas, 
ligonines, ūkius, geležinkelių bei namų ruošos tarnybas ir kt. 

P O vienerių ar dvejų metų, tarsi vieni kitų ieškodami, 
plūdo į miestus, kūrėsi, bandė įsidarbinti, įsigyti nuo
savas pastoges, o svarbiausia - skubėti tęsti lietu

viškąją veiklą, kuri buvo pradėta po karo pabėgėlių stovyk
lose. Kad tai reikalinga, niekas neabejojo. Tam reikalui 
buvo steigiamos savos parapijos, mokyklos, atsteigiamos 
organizacijos, kuriamos finansinės institucijos. Juo toliau, 
juo daugiau radosi įvairias gyvenimo sritis apėmusių sam
būrių, tenkinančių lietuviškos minties poreikius. Dauguma 
tuo metu Kanadon atvykusių buvo jauni žmonės, todėl jie 
kūrė šeimas, iš kurių kilo antroji išeivijos karta, be jokių 
svyravimų ar abejonių statoma ant lietuviško kelio. Seima 
pasidarė stipriausias lietuvybės išlaikymo židinys, neieškan
tis kompromisų tautinio auklėjimo reikalais. Išlaikyti užda
rumą, nesusimaišyti su kitataučiais buvo vienas iš svarbiau
sių užduočių. Todėl mišrių šeimų kūrimas buvo laikomas 
neigiamu reiškiniu, ir į tautiškai mišrias šeimas žiūrėta ko
ne kaip į išdavystę. Būta stiprių tėvų sankirčių su vaikais, 
dramatiškų, net tragiškų išgyvenimų. Tai viena. Antras labai 
jautrus dalykas yra buvęs lietuvių kalba. "Kalbėkit lietuviš
kai", - pastabos vaikams buvo virtusios vos ne priežodžiais, 
būtinais bet kur, bet kada įterpti tėvams kreipiantis į savo 
vaikus ar vadovams į organizacijų narius. Dėl to labai at
kakliai kovota. Nemažai būta ir kitų jautrių vietų, kurias tė
vai labai saugodavo ir būtinai norėdavo perduoti savo au
gintiniams. Tas rodo, ką iš viso reiškė didysis išeivijos už
mojis - išlaikyti lietuvybę bet kokia kaina, bet kokiu būdu. 
Dešimtmečiams bėgant tolydžio jautėsi nuovargis besisten
giant laikytis labai griežtų pažiūrų. 

D AUGĖJO mišrių vedybų maždaug pagal dėsnį, kad 
meilė tautybių nepripažįsta. Daugėjo ir nebe lietu
viškai kalbančio jaunimo, kurį, kas bebūtų, labiau

siai veikia kasdienė mokykla, draugai, visa nelietuviška ap
linka. Tui praktiškai neatlaikomas svoris. Lietuvybės išlaiky
mo pastangos prieš šitą milžiną gana kuklios - šeimos, šeš
tadieninės mokyklos, organizacijos, dainos, tautiniai šokiai, 
savos šventovės. Tai didelė miniatiūra ir ta pati dar prasi
skleidžianti pagal reikalą ne mūsų naudai. Tuo būdu kovoję 
už "gryną lietuvybę" pradėjo jaustis pralaimėję, nors pati 
lietuvybė neišnyko. O kad neišnyko - tai tikras laimėjimas, 
vis dėlto pareikalavęs ir tam tikrų nuolaidų ir įsitikinimo, 
kad šitomis emigracijos sąlygomis tautybių raiška gali būti 
ir įvairesniais bei kitokiais būdais atliekama. Maždaug šito
kiu pagrindu ir vykdomi visi išeiviškojo gyvenimo užsiėmi
mai. Žinoma, lietuvybė ir lietuvių kalba yra ir bus glaudžiau
siai susiję dalykai, pats brangiausias tautos turtas. Tačiau 
jeigu jis užkasamas, ir tai kaip tik ten, kur jo labiausiai rei
kia, reiškinys ne pavyzdinis. Apgailestaujant tenka prisimin
ti ir tai, kad kai kurie pokario išeiviai, dar nespėję atvėsti 
nuo lietuviškos veiklos Vokietijoje, pasiekę emigracijų šalis, 
stengėsi dingti kuo greičiau tarp svetimųjų, formaliai ati
tolti ir mėginti tapti kažkuo kitu. Tokių nesulaikė nei gimto
ji kalba, nei savų tautinių židinių steigimo entuziazmas, nei 
nors maža mintelė apie augančių vaikų ateitį. Matant to
kius praradimus kyla klausimas - ar geriau nelietuviškai 
kalbantis lietuvis, ar lietuviškai kalbantis "svetimtautis"? 
Lietuvybės darbui, koks jis dar vyksta, reikia daugiau idėji
nių motyvacijų, negu žmogaus kilmės, kalbų mokėjimo ar 
socialinės būklės. Reikia džiaugtis, kad po tiek metų dar vis 
laikomės, lietuviškoji išeivija dar vis gerai organizuota. Tai 
mato ir iš Lietuvos atvykę svečiai. Belieka ir toliau ne
pasimesti ir pripažinti savo tautybės svarbą bei reikšmę, kur 
begyventume. CS 
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Sešiasdešimt metų Kanadoje 
D.N. BALTRUKONIS 

Ranka sodintas Visagalio, 
Kur, ąžuole, išplauki tu? 
Ar verki tą apleisdamas šalį, 
Ar pyksti ant bangų šaltų? ... 

Šios nežinomo poeto ka
daise sukurtos eilės buvo tai
komos išeiviams iš Lietuvos, 
anais senais laikais, praeito 
šimtmečio pradžioje. Tačiau 
šie labai jautrūs žodžiai tiko ir 
mums, karo audrų, okupantų 
represijų iš Tėvynės išblokš
tiems, anais 1944 metais. Dau
guma mūsų tik per stebuklus 
išvengę bombų, artilerijos 
sviedinių sprogimų, kulko
svaidžių ugnies, išgyvenę ne
apsakomas odisėjas, laimin
gai sulaukėme karo pabaigos 
gyvi ir sveiki. 

Trejetą metų blaškėmės 
po UNRRA' os karo išvietin
tųjų stovyklas. Bandėme tęsti 
Tėvynėje neužbaigtus moks
lus, siekėme aukštesniojo išsi
lavinimo Baltijos universitete 
ar Vokietijos institucijose. 
Dainavome ir šokome tauti
nius šokius ansambliuose, žai-

dėme krepšinį, bandėme lai
mę įvairiose prekybose. 

Kanadai atvėrus masinės 
imigracijos vartus, subruzdo
me mes, jaunesniojo amžiaus 
lietuviški ąžuolai ir ąžuolai
čiai, registruotis mums ne
įprastiems miško darbams 
kažkur Ontario provincijoje. 

Pirmoji banga pasiekė 
Kanados krantus 1947 m. lie
pos 31 d. Mūsų antroji banga 
išplaukėme iš baisaus karo su
naikintos Vokietijos, Bremer
hafen uosto, tą šiltą rugpjūčio 
mėnesio vakarą, į tolimą Ka
nadą, kurią man teko tik di
džiuliame sieniniame žemėla
pyje dar pradžios mokykloje 
matyti. Didelis pilkas JAV ka
rinis transporto laivas vardu, 
Gen. M.B. Stewart, nešė mus 
apie 250 jaunų lietuviškų 
ąžuolaičių, drauge su šimtais 
kitų tautybių vyrukų per aud
ringąjį Atlantą į naują, neži
nomą ateitį. 

Išplaukėme į šį Vakarų 
pasaulį todėl, kad mums ne
buvo kitos išeities. Išvykome 
su didžiu slogučiu krūtinėse, 

palikdami ten už geležinės už
dangos sunkioje sovietų oku
pacijoje kraujuojančią Tėvy
nę, didvyriškai kovojančius 
partizanus, Sibiro tremtin 
dundančius dulkėtus trauki
nius su juose uždarytaisiais 
mūsų tėvais, broliais ir sesė
mis. Jie į Rytus, o mes - į Va
karus ... 

Bangose 
Vidury Atlanto keleto en

tuziastų iniciatyva laivo spaus
tuvėj e buvo lietuvišku šriftu 
atspausdintas leidinėlis Ban
gose. Tai buvo vieno lapo dar
belis, kurio vienoje pusėje bu
vo duota truputį informacijos 
apie mus gabenantį laivą, jo 
statybą, dydį, amžių ir paskir
tį. Toliau buvo nurodyta, kaip 
mums elgtis akivaizdoje mus 
svetingai priimančios Kana
dos bei jos institucijų. Kitoje 
pusėje jau buvo įdėta Mont
realy gyvenusio ir jau mirusio 
jauno poeto Jono Nevardaus
ko eilėraštis Vizija Okeane. 

Nukelta i 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff ruIME 
Ketvirtosios Lietuvos 

jaunimo dienos "Drąsos! Tai 
aš" įvyko Klaipėdoje birželio 
30-liepos 1 d.d. šventėje daly
vavo apie 6,000 jaunuolių iš 
Lietuvos, Latvijos, Vokieti
jos, Slovakijos, Prancūzijos, 
JAV bei Lenkijos. Šeštadienį 
dalyvių pasirinkimui suorga
nizuotos 32 teminės grupės, 
kurias parengė įvairių kong
regacijų vienuoliai ir kiti va
dovai. Tuo pačiu metu miesto 
centre vyko jaunimo festiva
lis, kuriame dalyvavo vaikų 
ir jaunimo cirkas, prancūzų 
evangelizacijos mokykla Jeu
ness Lumiere, šokių grupė iš 
Latvijos ir kiti. Vakare su
rengtas įvairios krikščioniš
kos muzikos grupių koncer
tas. Įspūdinga buvo dalyvių 
eisena iš keturių Klaipėdos 
parapijų sekmadienio rytą. 
Dvi valandas ėjęs jaunimas 
susijungė Klaipėdos vasaros 
estradoje, kur su Lietuvos 
vyskupais bei apaštališkuoju 
nuncijumi Peter Stephan 
Zurbriggen šventė Jaunimo 
dienų uždarymo Mišias. Šv. 
Teresėlė pasirinkta Lietuvos 
jaunimo dienų 2007 m. glo
bėja. Liepos 1-oji buvo pas
kutinė jos apsilankymo Lie
tuvoje diena. 

Mokslinė ekspedicija ži
nioms apie Barborą Žagarie
tę-U miasta uskai tę (1628-
1648) ir jos užtarimu įvyku
sius stebuklus surinkti vyko 
iki rugpjūčio 5 d. Žagarėje, 
jos apylinkėse ir Latvijoje. 
Prof. Alfonso Motuzo vado
~au j amoj e grupėje buvo 
Siaulių vysk. Eugenijaus Bar
tulio patvirtintas bažnytinis 
tribunolas, kuriame dirbo 
kunigai, keliolika teologijos, 
istorijos, etnomuzikos, me
notyros bei įvairių specialis
tų. Jau yra užregistruota dau
giau kaip 400 Barboros Ža
garietės užtarimu nutikusių 
stebuklų. Jų žinoma nuo 
XVII š. vidurio iki mūsų die
nų. Medžiagą apie Barborą 
Žagarietę panašios komplek
sinės ekspedicijos dalyviai 
jau rinko praėjusių metų rug
pjūtį. Mokslininkai nustatė, 
kad Barboros Žagarietės gy
venimas ir jos šventumo gar
so pradžia sutampa su jėzui
tų veiklos Latvijoje, Žemaiti-

joje ir pačioje Žagarėje pra
džia. Tik XIX š. vysk. Motie
jaus Valančiaus pavedimu tie 
stebuklai pradėti registruoti, 
tačiau beatifikacijos bylai su
trukdė 1863 m. sukilimas. Jos 
beatifikacijos bylos procesas 
oficialiai buvo pradėtas 2005 
m. rudenį Šiaulių katedroje 
iškilmingu Eucharistijos šven
timu. 

Jono Pauliaus 11 piligri
mų kelią sudarys keturiolika 
Lietuvos sakralinių objektų, 
o pati programa bus vykdo
ma trimis tarpsniais iki 2013 
m., kai bus minima popiežiaus 
Jono Pauliaus 11 ganytojiško 
apsilankymo Lietuvoje 20-
metis. Lietuvos vyriausybė pri
tarė šiai programai ir jos 
finansavimui rugpjūčio 8 d. 
Ją įgyvendinus bus įrengta 
viešoji infrastruktūra, suda
rytos būtinos sąlygos piligri
mų ir turizmo reikmėms, pa
rengta informacija Lietuvos 
ir pasaulio visuomenei. Į 
piligrimų kelią įtraukti gar
siausi Lietuvos sakraliniai 
objektai, daugelį iš jų 1993 
m. rugsėjo mėnesį aplankė 
popiežius J anas Paulius II. 
Tai Vilniaus arkikatedra ba
zilika, Aušros Vartų koplyčia 
ir Šv. Teresės šventovė, Vil
niaus Kryžiaus kelias (Vil
niaus JS..alvarijos ), Trakų go
tikinė Svč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo šventovė, Kau
no arkikatedra bazilika, Kau
no Kristaus Prisikėlimo šven
tovė, Pažaislia kamaldulių 
vienuolyno ansamblis, Šilu
vos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bazilika ir Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos Ap
sireiškimo koplyčia bei tarp 
jų esanti teritorija, Kryžių 
kalnas, Šiaulių katedra, Ty
tuvėnų šventovės ir vienuo
lyno ansamblis, Marijampo
lės bazilika ir palaimintojo 
Jurgio Matulaičio koylyčia 
jo tėviškėje Lūg,inėje, Zemai
čių Kalvarijos Svč. Mergelės 
Marijos apsilankymo bazi
lika ir Kryžiaus kelio koply
čios, Pivąšiūnų Švč. Mergelės 
Marijos Emimo į dangų šven
tovė. Piligrimų kelio paren
g_imo programą koordinuos 
Ukio ministerija, bendradar
biaudama su Lietuvos vysku
pų konferencija. 

Didvyriškas kunigas Lipniūnas 
ANTANINA URMANAVIČIENĖ 

Šventas kunigas, l Šventas žmogus, l Šventas 
lietuvis. K. Bradūnas 

2007 m. birželio 17-oji - antroji Lietuviš
kosios draugijos 10-čio minėjimo diena, skirta 
kun. A. Lipniūno - kankinio atminimui. Pir
moji baigėsi maloniu pasivaikščiojimu po 
Gdansko gotiką mylinčias šventoves. 

Gerai pailsėję svetingame viešbutyje, rytą 
su bendrakeleive, Lietuvos ambasados Lenki
joj atstove Alesia, žinojusia kelią, atsisveikinę 
su Gdansku, A. Vitkausko vairuojama mašina 
išvykom į Pucką. Jį pasiekę sustojom prie na
mo, kuriame tik vieną naktį iš
buvo iš Štuthofo atvaryta kali
nių kolona. Joje buvo ir kuni
gas Alfonsas Lipniūnas. Kitą 
rytą duris atvėrė rusų armija, 
išlaisvinusi kalinius. Prie isto
rinių įvykių namo - lenta. Pa
dėtos gėlės, uždegtos žvakės, 
sukalbėta malda. 

Greta ir Šv. Petro ir Povilo 
parapijos šventovė. Jos sienoje 
pritvirtinta kunigui lietuviui 
atminimo lenta. (Sioje švento
vėje tik tapęs laisvu jis aukojo 
šv. Mišias). 

ninkė Elzbieta Grot prižadėjo atvykti į Alytų. 

Kalba jo darbai 
Svarbiausios savybės-pasišventimas, dar

bas be atvangos. Jo pamokslai, asmeniniai ry
šiai turėjo didelės įtakos Lietuvos jaunimui. 
Gynė lietuvybę okupacijų metais Vilniuje. 
Buvo Aušros Vartų ir Šv. Jono šventovių pa
mokslininkas. Vokiečių okupacijos metais 
organizavo šalpą. 

Jis gimė 1905 m. kovo 12 d. Talkonių k. 
gausioje šeimoje (valstiečių). Iš dešimties vai
kų buvo septintas. Mokėsi Pumpėnų prad. 
mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. 1925 m. 

Už lietuvį Dievo tarną ku
nigą-kankinį Alfonsą Lipniū
ną aukojamos šv. Mišios. Prie 
šv. altoriaus meldžiasi trys ku
nigai: Pucko kunigas J erry 

Dievo tarnas kunigas 
Alfonsas Lipniūnas 

ją baigęs įstojo į Kauno ku
nigų seminariją. 1930 m. pa
šventintas kunigu ir paskirtas 
Panevėžio katedros vikaru. Jis 
tapo ne tik Panevėžio vysku
pijos jaunimo direktorium, bet 
ir visos Lietuvos jaunimo va
du. 1932 m. baigė VDU Teo
logijos-filosofijos fakultetą 
licenciato laipsniu. 1935-39 m. 
tęsė sociologijos studijas Pran
cūzijoje. 1939 m. paskirtas 
dėstytoju Panevėžio pedago
giniame institute. Nuo 1942 
m. Vilniuje dėstė sociologiją 
bei pastoracinę teologiją Vil
niaus kunigų seminarijoje, kar
tu buvo Vilniaus universiteto 
kapelionas. Prasidėjus bolše
vikų okupacijai Šv. Jono šven

Kunca ir du iš Lietuvos: Panevėžio vyskupijos 
generalinis vikaras Robertas Pukenis ir mon
sinjoras Upytės Šv. Karolio parapijos klebo
nas Panevėžio apskr. Juozapas Antanavičius. 
Pamokslai sakyti lietuvių ir lenkų kalbomis, o 
jų klausėsi pilna šventovė prisirinkusių žmo
nių. Pamokslininkai ne kartą minėjo, kad ku
nigas-kankinys Alfonsas vertas būti iškeltu į 
altoriaus garbę. 

Po pamaldų minia nuėjo į kapines, kur 
buvo palaidotas kunigas. (Jo palaikai 1989 m. 
rugsėjo 12 d. grįžo Tėvynėn prie Panevėžio 
katedros). Prie kapo garbės sargyboj lenkų 
kariai. Paminklas, prie jo atminimo lenta. Prie 
Lietuvos trispalvės nuostabių gėlių puokštė. 

Prie kapavietės kalba Panevėžio vyskupijos 
generalinis vikaras kun. dr. Robertas Pukenis 

Renginio vadovės, Lietuvių draugijos pir
mininkės Ramunės Orda pakviesti iškilmėse 
dalyvavo, gražias kalbas pasakė: Lietuvos am
basados Lenkijoj atstovė Alesia Rynkevič, 
Pucko miesto burmistras Marek Rintz, Pucko 
miesto valdybos pirmininkas Marek Falkows
ki, Pucko miesto gražinimo draugijos pirmi
ninkas Jan Pawel Dettlaff, gimnazijos direkto
rė Izabela Grzejdziak, miesto kunigas J. Kun
ca, Lietuvos kunigai - panevėžiečiai ir alytiškiai. 
Labai daug dėmesio skyrė lietuviams, Lietuvos 
žemėje išauginusiems šventą kunigą. Muzieji-

tovėje nuskambėjo kunigo A. Lipniūno pa
mokslai. Tai buvo drąsūs, ryžtingi žodžiai, ska
tinantys dirbti ir aukotis, keliantys viltį ir en
tuziazmą. Jo žodžių klausytis rinkosi tūkstan
tinės minios, užpildydamos visą šventovę. Taip 
rinkosi per visą bolševikmetį ir vokiečių oku
pacijos metus. Kunigo A. Lipniūno pamokslų 
jėga glūdėjo jo nuoširdume. Pamoksluose 
kalbėjo apie tautos reikalus. Kalbėdamas apie 
prarastos laisvės ilgesį kvietė nenuleisti rankų. 

Bolševikinė valdžia domėjosi Šv. Jono 
šventove. NKVD tardė pamokslininką. Jo 
areštas būtų sukėlęs vilniečių bruzdėjimą. 
Kunigas buvo patekęs į tremčiai paskirtus ant
ruosius sąrašus. Sutrukdė karas. 

Vokiečių okupacijos metais jis skatino 
Lietuvos jaunimą nestoti į esesininkų dalinius. 
Nepaisydamas įspėjimų šaukė iš sakyklų: "Iki 
šiol Lietuvos jaunimo niekas nenupirko. Nei 
už tabaką, nei už degtinę. Nenupirks ir dabar". 
1943 m. kovo 17 d. vokiečiai jį areštavo ir su 
Vilniaus inteligentų grupe išvežė į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą. Viskas kitiems, nieko 
sau. Kaliniams buvo leista per mėnesį gauti 5 
kg siuntinį. Kunigas prašė namiškių atsiųsti 
duonos džiuvėsėlių. Gavęs siuntinį juos išda
lindavo alkaniems belaisviams, dažnai nieko 
nepasilikdamas sau. Dėl to susilaukdavo drau
gų priekaištų, kurie turėdavo jam padėti. 

1945 m. sausio mėnesį, artėjant frontui, 
823 Štuthofo kalinių kolona pajūriu buvo va
roma į Pucką. Negalėję paeiti, atsidūrę 
paskutinėse eilėse buvo šaudomi. Kunigui pa
dėdavo draugai. Tačiau kuprinėlės, kurioj bu
vo mišiolėlis ir religiniai dalykai, jis nedavė 
niekam panešėti. 

1945 m. kovo mėn. pradžioj e Pucką 
kaliniai pasiekė. Rusų kariai išlaisvino. Laisvė
je kunigas pagyveno tik dvi savaites. Apsirgęs 
šiltine ir plaučių uždegimu 1945 m. kovo 28 d. 
mirė netoli nuo Tėvynės. 

Kur rasti tokių žodžių, 
Kaip žaibą šviesią mintb 
Kurie Tave galėtų 
Atskleisti ir priminti? 

Jonas Gutauskas 
P.S. Prie kun. A. Lipniūno kapavietės 

Pucko miesto burmistras Marek Rintz įteikė 
lietuviškosios draugijos Gdanske Ramunei 
Orda ir kunigui iš Panevėžio vyskupijos gene
raliniam vikarui Robertui Pukeniui pirmuo
sius tik iš 20-ties esančių aukštus ordinus. 
Alytiškėms - Ingai Rakauskienei ir šio rašinio 
autorei padovanojo "Pucko miestui gražinti" 
draugijos knygas Susitikime Pucke. 



Tarp lietuviškų švieselių ... 
Mano keturių savaičių misijinė kelionė Lietuvoje 

VINCAS KOLYČIUS nės metu aš visada būdavau rytas. Per pusryčius gimnazi-

Paryškindamas šią ant
raštę pradėsiu su pasaka, ku
rią aš ne vięną kartą kartojau 
Lietuvoje. Zengdamas į dan
gų Jėzus pažvelgė į tamsoje 
skendintį pasaulį. Tik kelios 
mažos švieselės nedrąsiai mir
gėjo Jeruzalės pusėje. Arkan
gelas Gabrielius, atskridęs pa
sitikti Jėzaus, paklausė: "Vieš
patie, kas tie maži žiburėliai?" 
Jėzus atsakė: "Tai mano mo-

Kulautuvos šventovė 

kiniai, besimeldžiantys suma
no motina. Įžengęs į dangų, 
aš jiems atsiųsiu savo Dvasią, 
kad tie maži virpantys žiburė
liai pavirstų galinga liepsna, 
kuri ilgainiui apimtų visą pa
saulį ir įžiebtų meilės ugnį 
kiekvieno žmogaus širdyje!" 
Arkangelas Gabrielius išdrįso 
suabejoti: "O ką darysi, Vieš
patie, jei šis planas nepa
vyks?" Minutėlę patylėjęs Jė
zus jam švelniai atsakė: "Bet 
kito plano aš neturiu". Tada 
aš eidavau prie tų, kurie ma
nęs klausėsi, ir pirštu rodyda
mas į juos, sakiau: "Tu esi tas 
mažas šviesulys, spingsintis 
nakties tamsoje. Ir esi Dievo 
plano dalis. Todėl tu - nepakei
čiamas. Nes kitų planų nėra". 

Mano pasidalinimas apie 
tas keturias savaites Lietuvoje 
nebus politinis, noriu su smulk
menomis pasidalinti apie tas 
švieseles, kaip toje pasakoje 
paminėta. Katalikų Evangeli
zacijos centras ir Gyvieji akme
nys jau buvo paruošę mano 
tvarkaraštį kiekvienai dienai 
dar prieš man atvykstant. Net 
telefoną parūpino ir Vilniaus 
uoste jau į kišenę įdėjo. Šį kar
tą skridau čekų linija per Pra
gą. Gegužės pabaigoje dar bu
vo pigiau, bilietą parūpino 
"Astra" (Best Way to Travel). 
Kelionę sumokėjo amerikie
čiai, The WordAmong Us žur
nalas. Vilniuje pasi!iko Ro
mas, kuris platina Zodį tarp 
mūsų ir trys merginos su rau
donomis rožėmis. Dvi iš Kau
no ir mano sesers vaikaitė, 
kuri gyvena Vilniuje. 

Dar oro uoste išsikeičiau 
dolerius į litus. Tuo laiku už 
vieną kanadišką dolerį davė 
2,30 It. Vėliau kanadiškas do
leris dar labiau pakilo. Parva
žiav~m į Kauną. 

Siais metais vėl mane pri
ėmė jėzuitai, davė kambariuką, 
kuris man buvo labai patogus. 
Namo viršininkas yra kun. L. 
Zaremba, kurio dvi seserys gy
vena Toronte. Su jėzuitais 
kiekvieną rytą kartu valgiau 
pusryčius, o pietų ir vakarie-

kur nors kitur. jos direktorius Gintaras vėl 
Atvykom antradienio va- klausia, ar negalėčiau pakar

kare, 5.30 val., o tą patį vakarą toti to paties jaunesniesiems 
6 val. netoli Evangelizacijos moksleiviams. Sakau, kad kar
centro, vyko susirinkimas, į toti nenoriu, nes jaunesniems 
kurį mane kvietė ateiti bent reikia ko nors kito. Sutikau ir 
pasisveikinti. Nors naktį bu- paklausiau, kada jis norėtų. 
vau praleidęs lėktuve, bet pa- Jis atsakė: "Už penkių minu
galvojau, kad reikėtų nueiti. čių, nes jie jau bažnyčioje". 
Išėjau į Rotušės aikštę. Šali- Ką padarysi, nuėjau į švento
gatviu ėjo vienas vyras su mer- vę, o jų prisirinkę tiek daug, 
gina, mane pamatė ir sako: pilna šventovė. Vėl vaikščio
"Laba diena, Vincai". Aš nu- jau tarp jų, pasakojau pasa
stebau ir paklausiau, iš kur jie kas, kurias pritaikiau savo te
mane pažįsta. Sako prisime- mai, ir pagavau jų dėmesį. Kai 
na, kai mane girdėjo kalbant pabaigiau, visi atsistojo, plojo 
prieš dvejus metus. Paklau- ir dėkojo. Jaučiausi laimingas 
siau jų vardų ir taip pradėjom ir dėkojau Dievui. 
kalbėtis. Tas pokalbis užtruko 
net pusvalandį, atsisveikinant 
su jais meldžiausi, žmonės ėjo 
pro šalį, bet aš nekreipiau dė
mesio. Nuėjau į tą susirinki
mą, bet ten ilgai nebuvau, nes 
lėktuve davė dar vyno, tai no
rėjau tik kristi į lovą. Taip ma
no misija prasidėjo patį pir
mąjį pusvalandį po atvykimo. 

Atsiprašau skaitytojus, 
kad rašau visas smulkmenas, 
bet man jos nebuvo smulkme
nos, o tik nuostabus Dievo 
planas ir Jo globa. Trečiadie
nio rytą per pusryčius atėjo 
jėzuitų gimnazijos direktorius 
T. Gintaras Vitkus ir paklausė, 
ar aš nesutikčiau pakalbėti vy
resniems moksleiviams. Nors 
mano dienotvarkėje to nebu
vo, bet aš sutikau. Jie buvo 
susirinkę šventovėje, nenorė
jau eiti prie pulto, kur kunigai 
pamokslus sako, bet papra
šiau nešiojamo mikrofono ir 
vaikščiodamas tarp jų kalbė
jau apie 20 minučių. Kartu 
klausėsi pats direktorius ir dar 
vienas kunigas ir, aišku, man 
labai dėkojo. 

Tą pačią dien~i, 3 val. ma
ne nuvežė prie Sv. Antano 
šventovės, kur buvo kitas, jau 
pagyvenusių moterų, susirin
kimas. Jos mane labai mielai 
sutiko, giedojom, meldėmės, 

Įvairūs susirinkimai 
Kaip jau minėjau, man 

buvo paruošta programa kiek
vienai dienai. Laisvų dienų vi
siškai neturėjau, tačiau dėl to 
nesiskundžiu, nes sutikdamas 
vis naujus žmones ir jiems kal
bėdamas, aš atsigaivindavau. 
Jėzuitai mane praminė pa
mokslininku, žinoma, juokais, 
kiti vadino misijonieriumi, o 
aš pats save vadinau elgeta, 
kuris sutikęs kitą elgetą, pasa
ko, kur galima gauti duonos. 

Pirmos savaitės ketvirta
dienio vakare dalyvavau šei
mų susirinkime. Jie save vadi
na "šeimos su problemomis". 
Tą būrelį įsteigė kun. E. Bar
tulis, kol dar gyveno Kaune ir 
nebuvo pašventintas vyskupu. 
Juos aplankau kasmet ir aiški
nu, kad nėra šeimų be proble
mų. Jos prasidėjo nuo Adomo 
ir Ievos laikų. Svarbu tik, kaip 
mes į tas problemas reaguoja
me ir ko galime iš jų pasimo
kyti. Susirinkimai vyksta vie
nos šeimos bute, kuriame gy
vena dvasiškai atbudusi mote
ris su keturiais vaikais. Vyras 
ją paliko ir susirado kitą. Nėra 
lengva, bet ta moteris tikrai 
nuostabi. Nė vienas susirinki
mas neapsieina be maldų. Visi 
prašo, kad individualiai su 

Su dviem jaunom motinom 

joms kalbėjau. Po to nuėjom į 
kitą kambarį, kur stalas buvo 
apkrautas vaišėmis. Visos atsi
nešė tiek maisto, kad negalė
jom visko suvalgyti. Kampe 
buvau palikęs savo krepšį, ku
rį nešiodavau ant paties. Kai 
sugrįžau į savo kambarį, pa
mačiau, kad prikrauta visokio 
maisto. Jos tą padarė man ne
matant. Kaip gera yra pajusti 
kitų meilę ir nuoširdumą! 

Nuostabus buvo sekantis 

kiekvienu pasimelsčiau. Po 
susirinkimo vaišės. Gavau do
vanų - didelį kepalą juodos, 
lietuviškos duonos. 

Rytais dažniausiai nueinu 
į Evangelizacijos centro raš
tinę, ten yra atskiras kambarys 
privatiems pokalbiams, ir vi
sada kas nos ateina priva
čiam pasikalbėjimui ir prašo 
maldų. 

(Ntrs. V. Kolyčiaus) 
(Bus daugiau) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Lenkijoje 
Rugpjūčio 28-29 d.d. pre

zidentas Valdas Adamkus su 
dviejų dienų darbo vizitu lan
kėsi Lenkijoje. Su prezidentu 
Lechu Kačynskiu sutarė dėl 
bendrų veiksmų vykdant Eu
ropos sąjungos (ES) energe
tikos politiką, įtraukiant ES 
rytines kaimynes. L.Kačynskis 
patvirtino Lenkijos susido
mėjimą dalyvauti naujos ato
minės elektrinės statyboje. 
Prezidentai išreiškė viltį, kad 
bus naudojamos modernios 
technologijos, užtikrinančios 
visų Baltijos šalių įsijungimą į 
Europos elektros energijos 
tiekimo sistemą. 

Prezidentai nutarė arti
miausiu metu įsteigti bendrą 
Lietuvos ir Lenkijos elektros 
tilto tiesimo bendrovę, kal
bėjo apie bendrus veiksmus 
plėtojant Europos kaimynys
tės politikos doktriną, kuri 
Ukrainai, Moldovai ir kitoms 
Kaukazo šalims suteiks giles
nių įsijungimo perspektyvų su 
ES. Jų nuomone, reikia ne
atidėliojant įgyvendinti strate
ginius Rail Baltica ir Via Bal
tica projektus. Pabrėžta būti
nybė kartu veikti ES spren
džiant Augustavo aplinkkelio 
tiesimo klausimą. 

Vadovai sutarė toliau siek
ti pozityvių poslinkių spren
džiant lietuvių ir lenkų tau
tinėms mažumoms aktualius 
klausimus. L.Kačynskis už
tikrino, kad bus sprendžiamas 
lietuvių mokyklos priestato 
Punske statybų klausimas. 

Mažiau komisijų 
ELTA žiniomis, rugpjūčio 

27 d. pritarta Valstybės val
dymo sistemos tobulinimo ko
misijos šių metų 1-ojo pus
mečio veiklos ataskaitai ir 
numatytiems 2-ojo pusmečio 
darbams. Per tą laikotarpį 
Saulėlydžio komisija, kuriai 
vadovauja vyriausybės kanc
leris Valdemaras Serapinas, 
pasiūlė sujungti Valstybinę 
tabako ir alkoholio tarnybą su 
Narkotikų kontrolės departa
mentu ir toliau tobulinti egzis
tuojančią psichoaktyvių me
džiagų vartojimo pasisaugo
jimo sistemą. Komisijos ini
ciatyva panaikinta 15 vyriau
sybės komisijų bei komitetų ir 
atitinkamai pakeistas vyriau
sybės darbo tvarkymas. 

Siekiant administracinių 
procedūrų supaprastinimo ir 
biurokratizmo mažinimo vy
riausybei rekomenduota spar
čiau diegti "vieno langelio" 
principą, sudaryti svarbiausių 
paslaugų piliečiams sąrašą ir 
numatyti procedūrų supa
prastinimo priemones. Valsty
bės valdymui skiriamų žmo
giškųjų ir finansinių išteklių 
naudojimas turėtų pagerėti 
jau nuo 2008 m. 

Rems 2-bą pilietybę 
Kaip praneša BNS, So

cialdemokratai žada remti 
konservatorių pradedamas 
įstatymų pataisas dėl dvigu
bos pilietybės įteisinimo, jei 
joms neprieštaraus teisinin
kai. Pataisos numato, kad Lie
tuvos pilietybę galėtų gauti 
arba išlaikyti beveik visi lietu
vių kilmės emigrantai, jų pali-

kuonys, turintys kitos šalies 
pilietybę. Premjero, social
demokratų vadovo Gedimino 
Kirkilo teigimu, šios pataisos 
seime bus svarstomos rudenį, 
šių pataisų palaikymas gali 
būti įtrauktas į susitarimą dėl 
konservatorių paramos social
demokratų vadovaujamai ma
žumos vyriausybei. 

Pernai rudenį Konstituci
nis teismas išaiškino, kad pa
gal Konstituciją dvigubos pi
lietybės atvejai turi būti reta 
išimtis, ir dvigubą pilietybę 
įteisinančius įstatymus paskel
bė prieštaraujančius pagrin
diniam šalies įstatymui. Užsie
nio lietuviai ir didžioji dau
guma Lietuvos gyventojų ne
pritaria, kad būtų panaikinta 
dviguba pilietybė. 9 iš 10 lietu
vių pasisako už Lietuvos pilie
tybės išsaugojimą asmenims, 
įgijusiems kitos valstybės pi
lietybę. 

Kandidatuos Terleckas 
Buvęs disidentas Antanas 

Terleckas tapo antruoju pre
tendentu, pareiškusiu norą 
varžytis dėl parlamentaro 
mandato vienmandatėje Dzū
kijos rinkimų apygardoje ru
denį vyksiančiuose rinkimuo
se. Jo kandidatūrą rinkimuo
se pasiūlė partija "Tvarka ir 
teisingumas" (liberalai de
mokratai). Be 79 metų A.Ter
lecko dokumentus VRK yra 
pateikęs Liberalų ir centro 
sąjungos Alytaus skyriaus va
dovas 4 7 metų Gediminas J e
gelevičius. Kandidatų regist
ravimas prasidėjo rugpjūčio 3 
ir baigiasi rugsėjo 3 d. 

Tėvynės sąjunga nutarė 
siūlyti teisininko Kęstučio Či
linsko kandidatūrą, Darbo 
partija yra paskelbusi, jog 
seimo nario mandato Dzū
kijos rinkimų apygardoje sieks 
nuo teisėsaugos Rusijoje besi
slapstantis buvęs partijos 
vadovas Viktoras Uspaski
chas. Seimo narys Dzūkijos 
apygardoje bus renkamas spa
lio 7 d. vietoj šį pavasarį par
lamentaro mandato atsisakiu
sio ir Alytaus rajono meru ta
pusio konservatoriaus Algir
do Vrubliausko. Rinkimų va
jus prasidės rugsėjo 7 d. 

Trūksta dėmesio 

ES pagrindinių teisių 
agentūros atliktas tyrimas apie 
rasizmą ir ksenofobiją ES šaly
se rodo, kad Lietuvoje regist
ruojami etininės diskriminaci
jos atvejai sprendžiami ne
efektyviai ir šiai problemai 
trūksta dėmesio. BNS žinio
mis, Lietuva priklauso šalių 
grupei, kurioje egzistuoja tei
sinės galimybės skųstis dėl et
ninės diskriminacijos, tačiau 
paprastai tokiose bylose tai
komos sankcijos yra morali
zuojančio ar rekomendacinio 
pobūdžio, o nukentėjusiems 
~ompensacijos neskiriamos. 
Siai grupei taip pat priskirtos 
Graikija, Italija, Kipras, Olan
dija, Portugalija, Suomija bei 
Slovakija. Mažas Lietuvoje 
registruojamų skundų kiekis 
sietinas su nepakankamu gy
ventojų informuotumu, kad 
egzistuoja diskriminacijos 
problemomis besidominčios 
institucijos, teigia tyrėjai. RSJ 
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Zalgirio tragedijos paslaptis teisme 

S.SAJAUSKAS 
Pagaliau pasibaigė užsitę

sęs ypatingos reikšmės teis
mas, prasidėjęs dar 2000-siais. 
Kaltais pripažinti partizanų 
žudikai, 1953 m. sausio 2 d. su
!tidoroję su Tuuro apygardos 
Zalgirio rinktinės partizanais 
broliais Jonu Aštrausku-Siau
bu ir Antanu Aštrausku-Virši
la. Išdavikės Martinos Alek
saitės-Žukaitienės (MGB agen
tė Ramutė} atvesti pris: brolių 
bunkerio Sakių raj. Zalgirio 
wiške čekistai, vadovaujami 
Sakių raj. MGB operatyvinio 
skyriaus įgaliotinio ir stribų 
štabo viršininko leitenanto (vė
liau KGB papulkininkio) Vy
tauto Vasiliausko, vieną jų nu
šovė, kitą - susprogdino gra
nata. 

Kauno miesto apygardos 
teisme kaltinamieji genocidu 
kai p įmanydami neigė savo 
kaltę, melavo, atsisakinėjo 
tardymo metu duotų liudiji
mų. Papulkininkis V. Vasi
liauskas tvirtino, kad ne jis 
nušovęs Joną Aštrauską, kaip 
užfiksuota jo paties ranka ra
šytame ir pasirašytame doku
mente, rastame archyvuose. 
Jis įžūliausiai tvirtino, esą apie 
jo "nuopelnus" ir asmeninį "in
dėlį" likviduojant banditus 
jam liepęs parašyti jo viršinin
kas MGB kapitonas Nikolajus 
Minakovas, kad galėtų jam 
paskirti didesnę piniginę pre
miją. Tučiau 500 rublių premi-

Nuosprendis genocido byloje 
ja, gauta kartu su padėka, ati
tinka sovietinę taksą "už gal
vą'', nes a~ntės "Ramutės" ku
ratorius, Sakių raj. MGB 2N 
skyriaus (kovai su banditiz
mu) viršininkas kapitonas Ni
kolajus Minakovas prie padė
kos tegavo 400 rublių. Tuo tar
QU MGB agentės išdavikės M. 
Zukaitienės "narsumas" įver
tintas žymiai daugiau: ji, turė
jusi ypatingą N. Minakovo pa
lankumą, išsiderėjo net 2000 
rublių, sumokėtų jai čekis
tinės-karinės operacijos išva
karėse. 

Partizanas Antanas Aštraus
kas-Vriila 

Beje, V. Vasiliauskas me
lavo, kad operacijoje dalyvavę 
net 100 kareivių ... (pagal do
kumentus be kelių čekistų ir 
išdavikės buvo vos 12 karei
vių). Gal kad įtikinamiau at
rodytų liudijimas, jog jis nepa-

v 

stebėjęs, kuris iš čekistų nušo
vęs Joną Aštrauską, metęs 
granatą? 

V. Vasiliauskas atkakliai 
neigė žinąs, kur užkasti parti
zanų kūnai, nors pripažino, 
kad kitą po nužudymo dieną 
surašė prie stribyno numestų 
banditų atpažinimo aktą. Kas 
gi kitas be jo galėjo duoti nu
rodymą juos užkasti? 

Nukentėjusioji Jono Ašt
rausko dukra Martina Bik.uli
čienė teisme sutiko krikščio
niškai atleisti savo tėvo žudi
kams, jeigu jie parodytų gerą 
valią ir atskleistų, kur užkasti 
partizanų palaikai. Deja, žu
dikai liko nuožmūs iki galo ir 
nukentėjusios dvasinių kančių 
nepalengvino. Kodėl V. Vasi
liauskas nepasinaudojo šia ga
limybe? Ar ne todėl, kad kar
tu su jų palaikais ten pat būtų 
aptikta ir daugiau aukų, galė
jusių dar labiau sukompli
kuoti jo padėtį genocido by
loje? 

MGB agentė M. Žukai
tienė taip pat susipainiojo, 
bandydama laikytis jos advo
katų nurodytos gynybos lini
jos. Iš pradžių ji pripažino, 
kad dalyvavo partizanų nužu
dymo operacijoje, bet, keisda
ma tardymo metu duotus pa
rodymus, dabar teigė, kad 
bunkerio vietą V. Vasiliauskui 
ir čekistams nurodžiusi ne ji. 
Esą, tai atliko juodai apsiren
gęs vyriškis. Kita vertus ji pri-

Partizanas Jonas Aštrauskas
Siaubas 

pažino, kad iš čekistų gavusi 
2000 rublių "atlyginimą", ku
riuos vėliau išleido vaišėms su 
"bendražygiais", taigi pragė
rusi. Logiška būtų paklausti, 
už ką gi tada jai sumokėjo, 
jeigu ne ji atvedė čekistus prie 
bunkerio? Byloje paaiškėjo, 
kad visi čekistai ir M. Žukai
tienė buvo persirengę baltais, 
sniege paskendusiame miške 
maskuojančiais kariškais dra
bužiais, ant galvų buvo užsi
maukšlinę kapišonus. 

Nors Lietuvoje nuo 1990 
metų buvo iškelta per 130 
baudžiamųjų bylų, susijusių 
su genocidu bei karo nusikal
timais tiek nacių, tiek sovieti
nės okupacijos metais, tačiau 
dauguma jų sužlugdavo tar
dymo stadijoje, net neprasi
dėję ir buvo nutrauktos neat
siradus kaltinamųjų arba pa
aiškėjus, kad jie yra mirę. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Nežinau, kiek kopijų šio 
leidinėlio buvo atspausta. 
Būtų labai malonu žinoti, ar 
kas yra išsaugojęs nors vieną 
kopiją šio leidinėlio. Thi būtų 
tikrai brangi relikvija iš mūsų 
kelionės Kanadon. 

Sešiasdešimt metų Kanadoje 

Naujojo gyvenimo pradžia 
Labai ryškiai prisimena 

man pirmieji vaizdai Hali
fakso uoste, žemai antkranti
nės stovintys imigracijos pa
reigūnai ir šiaip civiliai žmo
nės. Jie su didžiu domesiu ste
bi mus iš žemai, o mes stebime 
juos nuo aukštų laivo bortų. 

Buvo saulėta rugpjūčio 31 d 
popietė. Netrukus prie laivo 
buvo pristatyti ilgi laiptai, ku
riais pradėjo eiti pirmieji mū
sų imigrantai. Vyko kruopštus 
mūsų dokumentų tikrinimas, 
mūsų, varganų lagaminų atsi
rinkimas ir sodinimas į ilgus 
dulkėtus vagonus, skirtus ka
riuomenės transportui, su 
dviejų aukštų gultais, na, ir 
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mediniais suolais, kuriuose 
patogiai sėdėdami stebėjome 
pro šonus skriejančius beri
bius Kvebeko ir Ontario pro
vincijų kalnuotus miškais ap
augusius plotus, paįvairintus 
dirbamos žemės ploteliais, 
bažnytkaimiais bei mieste
liais. Ir taip dvejetą parų teko 
praleisti bevalgant, bemiegant 
ar bevaikštinėjant. O tas nesi
baigi.antis vagonų ratų ritmas 
jau taip įgriso. Tik nekantriai 
laukėme, kur mus nuveš. 

Pagaliau mūsų ilgas eša
lonas sustoja Long Lac, ma
žoje, daugiausia indėnų apgy
ventoje gyvenvietėje, kur bu
vome išlaipinti, suskirstyti į 
grupes ir nugabenti į darbovie
tes. Vienas grupes nugabeno 
upėmis į toli miškuose esan
čias darbo stovyklas. O mes 
buvome susodinti ant nemažų 
motorlaivių, kuriais teko puš
kuoti dar keletą valandų ilgu 

• 

"Gen. M.B. Stewart" karinis transportinis laivas, kuriuo plau
kėm iš Vokietijos į Kanadą 1947 m. Ntr. D.N. Baltrukonio 

ežeru su aukštais plikų uolų 
krantais, kur ne kur skurdžiais 
medeliais apaugusiais. Po la
bai nuobodaus puškenimo 
motorlaiviu atvykome jau su
temus į savo "uostą". Ant kal
nelio matėme išdėstytus bara
kus, kurie apie 10 mėnesių 
bus mūsų namai. Labai nuste
bome radę valgykloje įrašus 
vokiečių bei ispanų kalbomis, 
įsakančius valgant nekalbėti. 
Pasirodo, jog čia buvo laikomi 
ir dirbo miško darbus karo 
belaisviai. Thigi mes irgi mažai 
kuo skyrėmės nuo jų, nes bu
vome tikrai izoliuoti nuo bet 
kokios civilizacijos. Ryšys su 
civilizuotu pasauliu tebuvo 
palaikomas motorlaiviais, o 
ežerui šąlant, teko trankytis 
vikšruotais "snowmobiliais" 
grubiais miškų keleliais, o 
šiam tvirtai užšąlus, jau dūmė
me lygiu ledu, kaip greitkeliu. 
Ledu buvo gabenama ir mūsų 
nukirstų bei supjaustytų rąstų 
gamyba į popieriaus fabrikus . 

Pirmieji ryšiai su lietuviais 
Taip mums besidarbuo

jant, neilgai trukus, pradėjo 
užsimegzti pirmieji ryšiai su 
Montrealy ir Toronte gyve
nančiais mums palankiais anks
tesnio atvažiavimo lietuviais. 
Pradėjome gauti Montrealy lei
džiamo, žurnalo forma spaus
dinamo laikraščio Nepriklau
soma Lietuva kopijų. Prasidė
jo gyvas susirašinėjimas su to
limais giminėmis, mūsų kraš
tiečiais, atvykusiais įvairiais 
prieškariniais laikais. Pradėjo 
mus lankyti ir sovietams sim-

patizavusių lietuvių veikėjai, 
pasižiūrėti, kas per "fašistai" 
atvyko, pabėgę nuo sovietina
mos Lietuvos. Pamatę, jog 
mes esame visai normalūs jau
ni vyrukai, apsisukę greitai 
grįžo namo. 

Long Lac, ON, A. Morkūnas 
ir D.N. Baltrukonis 

Netrukus priartėjo ruduo, 
nuostabiomis spalvomis iš
margindamas toli akiratyje 
boluojančius miškais apaugu
sius kalnus. Štai ir pirmosios 
Kalėdos Kanadoje atėjo. Mū
sų jau spėję atsipenėti drau
gai atšventė jas gana triukš
mingai, stipriai prisivaišinę 
kanadiškais "whiskeys" ir ki
tais gėrimais, kurių čia netrū
ko. Bet ką gi čia ką nors kita 
sugalvos vieni vyrai būdami ir 
dar nuo civilizacijos izoliuoti„. 

Savaitgaliais išplaukda
vome valtimis į ežerą. Kartais 
nuirkluodavome pas savo drau
gus anapus ežero. Per visą 
žiauriai šaltą Ontario žiemą 

Dažniausiai prieš Lietuvos gy
ventojus vykdytam genocidui 
įrodyti pritrūkdavo liudytojų 
(visi būdavo nužudyti) arba 
dokumentinių įrodymų (KGB 
archyvų svarbiausiąją dalį išsi
vežė sovietai kartu su tankais 
pasitraukdami iš Lietuvos dar 
iki 1993 m. rugpjūčio 30 d.; o 
paliktose bylose skutimosi 
peiliuku metodiškai išpjausty
tos visos pavardės ir agentų 
slapyvardžiai). 

Sįkart dokumentų netrū
ko. Matyt, dėl skubėjimo nai
kinant pėdsakus ar dėl perne
lyg didelės apimties darbas 
buvo atliktas aplaidžiai: KGB 
sudarytose partizanų bylose 
buvo sulipę keli lapai, kuriuo
se liko neišpjautas MGB agen
tės slapyvardis. Be to liko ne
sunaikintas ir pasirašytas V. 
Vasiliausko raportas apie 
įvykdytą banditų likvidavimą 
su "žygdarbio" dalyvių prista
tymu piniginėms premijoms 
ar daiktiniams apdovanoji
mams (paprastai rankiniu 
laikrodžiu). 

Kauno miesto apygardos 
teismas genocido vykdytojams 
buvo labai švelnus ir paskyrė 
minimalias bausmes. Dėl nu
kentėjusiųjų Martinos Ašt
rauskaitės-Bik.uličienės ir jos 
motinos Marcelės Aštraus
kienės pateiktų nepaneigiamų 
dokumentinių įrodymų teis 
mas prj.pažino V. Vasiliauską 
ir M. Zukaitienę kaltais dėl 
genocido vykdymo Lietuvoje, 
nužudžius partizanus Joną ir 
Antaną Aštrauskus, bet atlei
do juos nuo laisvės suvaržy
mo, motyvuodamas teismo 

Nukelta į 5-tą psl. 

plušome be sustojimo. Kilo
metrus klampodavome per gi
lų sniegą į vis naujesnius miš
ko plotus. 

Grįždavome namo į karš
tai prikūrentus barakus ap
šarmoję ir apledėję. Eidavo
me į darbą apsivilkę labai šil
tais apatiniais drabužiais, o 
ant viršaus dėvėdavome dar 
storus darbinius. Sugrįžus na
mo į barakus, apatiniai dra
bužiai būdavo permirkę pra
kaitu, o viršutiniai - sušalę, 
lyg viduramžių riterių šarvai. 
Grįžimas namo į stovyklą, 
ypač trumpomis žiemos die
nomis, būdavo dažnai rizikin
gas. Tudėl eidavome visuomet 
grupėmis, vedami krypties ži
novų. Neretai tekdavo grįžti 
atgal į miškus ieškoti paklydu
sių savo draugų„. 

Artėjant pavasariui, mus 
aplankė pirmas lietuvis "skra
jojantis" kapelionas, kun. Sta
sys Kulbis, SJ, iš Montrealio. 
Jis mums atnašavo šv. Mišias 
barake ant stalo ir suteik.ė abu 
sakramentus, kurių taip seniai 
buvome neturėję. Priartėjus 
Velykų šventėms, daug mūsų 
vyrukų pasileidome porai sa
vaičių atostogų į Kanados did
miesčius - Torontą ir Mont
realį, kur mūsų laukė tolimi 
giminės bei kraštiečiai, seniau 
iš Lietuvos atvykę. Susirado
me ir naujų pažįstamų. Ypač 
šiltai mus priėmė būrelis pat
riotiškai nusiteikusių veik.ėjų 
su Marija Arlauskaite, gimu
sia ir augusia Montrealy, prie
kyje. Jos namai buvo lietuviš
kos veiklos centras, kur prie
globstį bei nuoširdų patarimą 
rado ne vienas vienišas lietu
vaitis-( ė). (Bus daugiau) 
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Zalgirio ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

žinovų išvada, kad kalėjimas 
galėtų pakenkti jų sveikatai.„ 
Tuigi žudikai nubausti tik lyg
tinai: V. Vasiliauskas - šeše
riems, o M. Žukaitienė - pen
keriems metams. 

Nukentėjusiosioms ap
skundus teismo nuosprendį 
dėl jo švelnumo, tiek Lietuvos 
respublikos Apeliacinis tiek 
Aukščiausiasis teismai paliko 
jį nepakeistą.„ Tiesa, teismai 
pripažino nukentėjusiosioms 
teisę į civilinį ieškinį dėl pa
darytos žalos atlyginimo. 

Nukentėjusioji Martina 
Bikuličienė neišsigando grasi
nimų ir kreipėsi į Kauno apy
gardos teismą, reikalaudama 
iš žudikų neturtinės žalos atly
ginimo dėl jų kaltės netekus 
šeimos maitintojo, už prarastą 
vaikystę (Martina Aštrauskaitė 
kartu su motina turėjo slaps
tytis nuo arešto ir tremties, 
augo svetima pavarde). Tučiau 
Kauno miesto apygardos teis
mas "saliamoniškai" nutarė, 
kad dėl neturtinės žalos nu
kentėjusioji turėjusi kreiptis į 
teismą, kai jai buvo padaryta 
žala, taigi dar Stalinui tebesiau
tėjant Lietuvoje (!), kai nu
kentėjusioji dar buvo nepilna
metė. Dabar gi teisingumui 
atstatyti, esą, jau suėjo se
natis ... 

Todėl nukentėjusiosios 
ieškinys dėl neturtinės žalos 
buvo atmestas, kartu pritei
siant jai atlyginti už žudikų 
advokatų paslaugas ir teismo 
išlaidas. Tai buvo atviras pasi
tyčiojimas iš nepriklausomos 
Lietuvos teisingumo. Tuismas 
kažkaip užmiršo, kad Lietu
vos civiliniame kodekse dar 
nepanaikintas CK 11 straips
nis, įpareigojantis teismą pri
imti sprendimus vadovaujan
tis teisingumo ir protingumo 
kriterijais. Apie kokį sovieti
nių įstatymų teisingumą gali
ma kalbėti, jeigu V. Vasiliaus
kas už represijų vykdymą Lie
tuvoje per 25 metus buvo ap
dovanotas 10 medalių ir gar
bės ženklų, gavo 14 padėkų ir 
garbės raštų! Tuo tarpu parti
zanus pasmerkusios mirčiai jų 
buvusios ryšininkės M. Žukai
tienės, kurį laiką atnešdavu
sios į bunkerį jiems maisto, iš
davystė MGB įvertinta tiems 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Martina Aštrauskaitė-Bikuličienė Kaune, prie amžinosios 
ugnies Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje 

laikams neįtikėtinai didele pi- atsižvelgė į 1953 metais buvu
nigine premija? Netgi labai sią sovietinę Lietuvos okupa
atidžiam teismo žinovui sun- ciją ir stalininių teismų prakti
ku būtų įžvelgti teismo pri- ką, nagrinėjant politines by
imto sprendimo protingumą las. Be to, buvo įvertinta, kad 
- taip giliai jis paslėptas. pagrindas neturtinei žalai ieš-

Todėl suprantam, kad ne- koti atsirado tik 2004 m., Lie
objektyvus Kauno apygardos tuvos respubljkos teismui pri
teismo sprendimas turėjo būti pažinus M. Zukaitienę ir V. 
skundžiamas Lietuvos Ape- Vasiliauską padarius nusikal
liaciniam teismui. Reikia pri- timą, numatytą BK 24 straips
pažinti, kad Lietuvos Apelia- nio šeštojoje dalyje, 99 straips
cinis teismas, nagrinėjęs bylą nyje ir nuteisus juos laisvės 
Vilniuje, atskleidė aukštesnę atėmimo bausme už genocido 
teisėjų kvalifikaciją neiže- vykdymą Lietuvoje. 
mesniojo teismo. Panaikinda- Ir nors nusikaltėliai buvo 
mas ydingą Kauno apygardos atleisti nuo bausmės vykdymo, 
teismo sprendimą jis bent da- bet dėl jų tyčinių nusikalstamų 
linai apgynė itin žemais reitin- veiksmų nukentėjusioji ieškovė 
gais pasižyminčių Lietuvos M. Bikuličienė neteko tėvo Jo
teisingumo institucijų garbę ir no Aštrausko, dėdės Antano 
suteikė viltį ateičiai. Aštrausko; dėl to jai ir jos šei-

Lietuvos teisingumo pa- mos nariams teko patirti di
radoksas tas, kad teisėjai (šiuo džiulius išgyvenimus, dvasinį 
atveju Kauno apygardos teisė- sukrėtimą, emocinę depresiją, 
jai), priėmę neteisingą spren- pažeminimą. Tuko keisti pa
dimą, visiškai neatsako už sa- vardę, slapstytis, nuolat kei
vo darbo broką. Tui ypatingai čiant gyvenamąją vietą, kęsti 
šokiruojantis faktas, nes jiems nuolatinį nepriteklių. 
pavesta spręsti žmonių liki- TunkindamasieškovėsMar
mus. Nors teisinėje valstybėje tinos Bikuličienės prašymą 
taip neturėtų būti, bet čia bai- dėl neturtinės žalos atlygini
giasi ne tik prezidento, bevil- mo Lietuvos Apeliacinis teis
tiškai reikalaujančio Lietuvos mas panaikino Kauno apygar
teisingumo reformos, bet ir dos teismo 2006 m,. lapkričio 
Konstitucinio teismo galios. 9 d. sprendimą ir priteisė soli
Matyt, sveiko proto logika dar dariai iš ątsakovų V. Vasiliaus
negreit valdys Lietuvos vals- ko ir M. Zukaitienės 150 tūks
tybę. tančių litųwneturtinės žalos at-

Lietuvos Apeliacinis teis- lyginimo. Sis nuosprendis jau 
mas, išnagrinėjęs apeliacinį įsigaliojo ir turi būti vykdo
skundą dėl Kauno apygardos mas, nepriklausomai nuo to, 
teismo 2006 m. lapkričio 9 d. ar jis bus skundžiamas Lietu
sprendimo, 2007 m. birželio vos Aukščiausiajam Tuismui. 
20 d. priėmė nutartį, kurioje Stot! Tuismas baigtas! 
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KokS valstybės vadovas? 
Naujausios apklausos 

rezultatai tvirtina, kad abi 
pagrindinės valstybės parti
jos - konservatorių ir libera
lų - vertinamos vienodai, už 
jas pasisakė 33% apklaustų
jų. Daugelis kanadiečių pri
taria vyriausybės politinei 
veiklai, tačiau ministerio pir
mininko S. Harper asmeny
bę vertina gana atsargiai ir 
prieštaringai. Jį mėgstantys 
pabrėžia ministerio pirmi
ninko dalykiškumą, mokėji
mą neatidėliojant priimti 
svarbius sprendimus ir tesėti 
pažadus. Kitiems apklaustie
siems valstybės vadovas at
rodo kontrolę mėgstantis as
muo, vienašališkas, per daug 
krypstantis į dešinę ir patai
kaujantis kaimyninės ....:alsty
bės vadovui G. Bush. Seši iš 
10 apklausiamųjų tvirtina, 
kad dabartinė Kanados poli
tinė kryptis teisinga ir per
spektyvi. 

Kanados naujasis krovi
ninis lėktuvas C-17 "Globe
master" sėkmingai atliko sa
vo pirmąją užduotį, nuskris
damas į Jamaiką. Lėktuvo 
įgula nugabeno 29 tonas gy
vybiškai svarbių krovinių nu
kentėjusiems nuo uragano 
Dean. Uragano nusiaubtai 
valstybei Kanada taip pat su
teikė 2 mln. dol. pašalpą. 
Spalio mėn. Boeing įmonėje 
bus pagamintas dar vienas 
toks sunkiasvoris lėktuvas, 
kitąmet - du. Šiais turinčiais 
didesnę keliamąją galią ir 
galinčiais skristi didesnį nuo
tolį be sustojimo lėktuvais 
bus greičiau pristatoma ka
riniams veiksmams reikalin
ga technika ir kroviniai. Jie 
taip pat pasitarnaus humani
tarinei pagalbai. 

Kvebekas atiduoda pa
garbą žuvusiems kariams 
Afganistane. Tu proga Kve
beko bloko partijos vadovas 
pareiškė, kad Kanados mi
nisteris pirmininkas S. Har
per privalo tučtuojau pra
nešti NATO, kad nuo 2009 
m. vasario, pasibaigus sutar
tam laikui, Kanada pasitrau
kia iš šios misijos. Nuo jos 
pradžios yra žuvę 69 Kana
dos kariai. Bloko partijos va
dovas siūlo parlamentinę ru
dens sesiją pradėti Afganis
tano politikos ir Kanados 
misijos aptarimu. Jie tvirti
na, kad kitu atveju konserva
torių vyriausybei gali būti 
pareikštas nepasitikėjimas. 
Norint sugriauti konservato
rių vyriausybę, reikėtų libe
ralų partijos pagalbos. Libe
ralai pritaria nuomonei, kad 
Kanados misija Afganistane 
nebūtų tęsiama, tačiau jie 
laikosi santūriau, be jokių 
reikalaujančių pareiškimų. 

Kanados diplomatas ir 
jo europietis bendradarbis 
buvo paprašyti palikti Suda
ną. Jie abu buvo apkaltinti 
kišimusi į šios valstybės vi
daus reikalus. Kanadietį 
Alan Benes ir Europos są
jungos atstovą iškvietę po
kalbiui Sudano užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai 
juos paskelbė "persona non 

grata". Jokie konkretūs kal
tinimai nebuvo nurodyti. 
Spėjama, kad Sudano vyriau
sybės nepasitenkinimą sukė
lė kritikuojama padėtis ir vy
riausybės veiksmai Darfure. 
Kanados tarptautinės politi
kos vertintojai sako, kad 
toks Sudano vyriausybės po
elgis liudija, kad diplomatai 
savo darbą atliko tikrai 
gerai. 

Karštos ir drėgnos rug
pjūčio savaitės dar pratęsė 
West Nile viruso plitimą. 
Ypač gausūs atvejai prerijų 
teritorijose. Pagal paskutinę 
statistiką 400 kanadiečių yra 
užkrėsti šiuo virusu, kurį su
kelia sergančio uodo įkandi
mas. Susirgimų pagausėjo 
Manitoboje, užregistruoti 
pirmieji atvejai Ontario pro
vincijoje. Praėjusiais metais 
Kanadoje buvo užregistruoti 
127 West Nile atvejai. 

Vankuveris (B. Kolum
bija) žurnalo Economist ap
klausoje pripažintas pato
giausiu gyventi miestu. Kas
metinėje žurnalo apklausoje 
buvo vertinami 132 pasaulio 
miestai pagal fizinio saugu
mo, nusikaltimo grėsmės, 
tvarkos ir švaros, oro užterš
tumo, sveikatos apsaugos, 
švietimo, kultūros ir kitus 
rodiklius. Vankuveris jau 
penkti metai iš eilės pripa
žįstamas patogiausiu gyventi 
miestu. Jame itin mažas nu
sikalstamumas, mažai tikėti
na terorizmo grėsmė, geras 
susisiekimas ir kitos aptar
navimo sritys, nedideli atstu
mai tarp darbo vietos ir poil
sio zonos. Geriausių gyventi 
miestų dešimtuke 4 Austra
lijos mįestai, Viena, Kopen
haga, Zeneva ir Ciurichas, 
Turontas - penktoje vietoje. 

Albertos provincija nu
mačiusi skirti 650,000 dol. 
papildomai naujai progra
mai. Pagal ją numatyta ieš
koti daugiau įtėvių globos 
reikalingiems vaikams tarp 
indėnų. Didžioji dalis 58% 
globotinų vaikų yra rezerva
tuose, kur klesti alkoholiz
mas, narkotikai, įvairūs nu
sikaltimai. Tučiau tik trečda
lis indėnų vaikų patenka pas 
savo kilmės įtėvius. Naujoji 
programa padės greičiau su
rasti tinkamas šeimas globai 
tarp indėnų. Jos padėtų glo
botiniams išsaugoti savo kul
tūrą ir kalbą. 

Ontario provincija pir
moji valstybėje pradėjo tai
kyti įstatymą, suteikantį tei
sę už neleistiną įstatymu 
veiklą nusavinti turtą. Per 
pastaruosius ketverius me
tus vyriausybės teisingumo 
įstaigos, atlikusios 170 pa
ieškų, surinko 3.6 min. dol. 
turto ir paėmė savo apsau
gon daugiau kaip už 11 mln. 
įvairios nuosavybės. Valsty
bės nusavintas turtas už įsta
tymo pažeidimus skiriamas 
įvairioms socialinėms prog
ramoms. Panašius įstatymus 
jau pasiruošusios priimti 
Kvebeko, Albertos, Mani
tobos, Saskatchewan pro
vincijos. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
MISLJA AFGANISTANE 
Rugpjūčio l d. Lietuvos 

kariuomenės Specialiųjų ope
racijų pajėgų eskadrono "!-it
varas" kariai pradėjo SAS 
(NATO) vadovaujamą Turp
tautinių saugumo paramos 
pajėgų misiją Afganistano 
pietuose. Ji truks apie metus. 
Lietuvos ir kitų NATO šalių 
kariai per tą laiką vykdys spe
cialiąją žvalgybą, teroristų iš
ryškinimo, sulaikymo ir neut
ralizavimo kovines užduotis. 
Turptautinių NATO saugumo 
paramos pajėgų operacijoje 
Lietuvos specialiųjų operaci
jų pajėgų eskadronas daly
vaus pirmą kartą. Lietuvos 
kariai 2002-2004 m. yra daly
vavę ir patirties įgiję JAV va
dovaujamoje antiteroristinėje 
operacijoje "Tvirta taika" 
(Enduring Freedom) Afga
nistane. 

PAKILO ALGOS 
Statistikos departamen

tas praneša, kad vidutinis mė
nesinis bruto darbo užmokes
tis šalies ūkyje (be individua
lių įmonių) 2-jį 2007 m. ket
virtį sudarė 1826.3 lito ir, pa
lyginti su 2-ju 2006 m. ket
virčiu, padidėjo 20.2%, vals
tybės sektoriuje - 1847.3 lito 
ir, palyginti su 2-ju 2006 m. 
ketvirčiu, padidėjo 16.5%, 
privačiame sektoriuje -1814.0 
lito ir buvo 22. 7% didesnis 
negu pernai tuo laikotarpiu, 
skelbia DELFI. Vidutinis mė
nesinis bruto darbo užmokes
tis (t.y. neatskaičius mokes
čių) 2-jį š.m. ketvirtį, palygin
ti su 1-ju, padidėjo: šalies ūky
je (5.1 % ), valstybės sektoriu
je ( 4.3% ), privačiame sekto
riuje (5 .6% ) . Darbo užmo
kesčio padidėjimą 2-jį 2007 
m. ketvirtį, palyginti su 1-ju, 
lėmė sezoniniai svyravimai 
statyboje ir kitose ekonomi
nės veiklos srityse bei nuo ge
gužės l d. padidintas darbo 
užmokestis sveikatos prie
žiūros darbuotojams. 

DARBO CENTRAI 
Rugsėjo pradžioje ketu

riuose miestuose (Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Uteno
je) atsidarys "Darbo informa
cijos centrai" (DIC). Siuose 
centruose ieškantys darbo ar 
pageidaujantys jį keisti gyven
tojai gaus išsamią informaci
ją darbo rinkos, atlygio klau
simais, galės pasitarti su pro
fesionalais apie įsidarbinimo 
galimybes. Šiuose centruose 
bus teikiamos ir konsultaci
jos darbdaviams, kuriems ky
la pavojus susidurti su darbo 
jėgos trūkumu ir trūksta išsa
mios informacijos apie spe
cializuotus darbuotojus bei jų 
lūkesčius. Centruose visiems 
interesantams nemokamai 
patarinės darbo rinkos spe
cialistai. Manoma, kad į DIC 
daugiausia kreipsis asmenys, 
ieškantys darbo, norintys su
sirasti geriau apmokamą dar
bo vietą ar pirmą kartą įsi
darbinti. Įvertinus žmonių su
sidomėjimą ir tokių centrų po
reikį, planuojama DIC tinklą 
plėsti mažesniuose miestuose 
ir miesteliuose. Centrus įstei
gė laikinojo įdarbinimo agen
tūra "Starjobs". 

AUGA KAINOS 

DELFI skelbia, kad per 
metus maisto produktų ir 
nealkoholinių gėrimų kainos 
Lietuvoje padidėjo dešim
tadaliu ir grasina dar kilti. 
Valdininkai, tiriantys kainų 
augimo pagrįstumą, pagrin
dine priežastimi laiko pa
saulinių kainų didėjimą. Taip 
pat Lietuvos gamintojams da
bar labiau apsimoka ekspor
tuoti į kitas Europos sąjun
gos (ES) šalis negu pigiau sa
vo gamybą parduoti šalies vi
duje. Dar kiti veiksniai yra 
darbo apmokėjimo didėji
mas, energetinių išteklių kai
nų augimas. Pieno sektoriuje 
įtakos daro ir pašarų brangi
mas. Daugiausia nerimo ke
lia pieno miltų pasaulinių kai
nų augimas, kurios nuo per
nai metų vidurio pakilo maž
daug du kartus, o per pusme
tį visų eksportinių pieno pro
duktų kaina pasaulyje išaugo 
46%. Grūdai per metus pa
brango ketvirtadaliu paskui 
save tempdami pašarų kai
nas, o jos augino įvairių rūšių 
mėsos kainas. Per ateinančius 
mėnesius Lietuvoje labiausiai 
ketinama branginti pieno ir 
duonos produktus - iki treč
dalio ir daugiau, aliejus turė
tų brangti 10-20%, mėsos ga
miniai - keliais nuošimčiais. 
Tačiau maisto produktų kai
nos Lietuvoje sudaro 60-70% 
ES vidurkio ir greitai susily
ginti neturėtų. 

PABRANGO BŪSTAS 
Statistikos departamento 

duomenimis, per metus iki 
šios liepos labiausiai brango 
būsto, vandens, elektros, du
jų ir kito kuro grupės prekės 
ir paslaugos - 11.2%, antroje 
vietoje pagal kainų šuolį yra 
maisto produktai ir nealko
holiniai gėrimai - 9.9%, vieš
bučių, kavinių ir restoranų 
paslaugos brango 9.8%. 5.5% 
kilo alkoholinių gėrimų ir ta
bako gaminių kainos. Per me
tus 5.6% atpigo drabužiai ir 
avalynė, 7.2% - ryšių grupės 

prekės ir paslaugos. Vartoji
mo prekės per metus pabran
go 4.7 %, paslaugos - 6.3%. 

"MAXIMAtt - PELNINGA 

BNS skelbia, kad Balti
jos šalyse didžiausią maž
meninės prekybos tinklą val
danti privataus kapitalo Lie
tuvos bendrovė "Maxima 
LT", pernai uždirbusi dukart 
daugiau negu 2005 m. -
156.175 min. litų konsoliduo
to grynojo pelno, beveik visą 
jį - 94.4% gavo Lietuvoje. 
"Maximai LT" taip pat pel
ningos Latvijos ir Estijos rin
kos. Latvijoje pelnas palygi
namuoju metu padidėjo 

27.4% iki 32.7 min. litų, o Es
tijoje po nuostolingų 2005 m. 
buvo uždirbtas 2.7 min. litų 
pelnas. "Maxima LT" šiuo 
metu turi 373 prekybos cent
rus: Lietuvoje (204), Latvijoje 
(113), Estijoje (39) ir Bulga
rijoj e (17), priklauso "Vil
niaus prekybos" įmonių gru
pei, kurios akcijas valdo 10 
fizinių asmenų. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----
v 

Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji lietuvių 

parapija Kanadoje (tęsinys) 

Lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimas 1964 m. 

PETRAS ADAMONIS 

Pastangos išlaikyti parapiją 
Parapijos administrato

riui kun. dr. Feliksui Jucevi
čiui perėmus pareigas 1960 
m., $170,000 skola, to meto 
akimis žiūrint, nebuvo maža, 
bet ir ne taip jau didelė pagal 
to meto uždarbius ir parapi
jiečių būklę, kuri sparčiai ge
rėjo kylant krašto ekonomijai. 
Skola buvo išmokėta per 17 
metų - 1977 metais. Per visą 
tą laiką skolos reikalai parapi
joje buvo iškeliami beveik pir
mon vieton. Kun. dr. F. Juce
vičiui 1962 m. tapus klebonu, 
daugelis jaunesnių šeimų tikė
josi, kad bus daugiau dėmesio 
skiriama jaunimui, kultūrinei 
ir tautinei veiklai. Stokojant 
tam dėmesio šie reikalai nu
krypo į Aušros Vartų parapi
ją, o kur vaikai, ten ir tėvai -
ten ir pinigai. Jaunesnioji kar
ta buvo ką tik įsigijusi savus 
namus su nemažomis pasko
lomis, buvo silpnesni aukota
jai. Kainavo šventovės išlaiky
mas, augo parapijos skolos 
palūkanos, pagausėjo senes
niųjų parapijiečių mirtys. 

Buvęs klebonas kun. J. 
Bobinas 1962 !11· spalio mėn. 
buvo iškeltas į Sv. Aloyzo airių 
parapiją ir buvo ten beveik 
trejus metus. Vėliau buvo per
keltas vikaru į airių Šv. Patri
ko katedrą, kur po penkerių 
darbo metų mirė. 

Kun. dr. F. Jucevičius 
1943 m. įstojo į Telšių kunigų 
seminariją, grįžtant rusams į 
Lietuvą, seminarijos klierikai 
buvo perkelti į Eichstaet'o se
minariją Vokietijoje, studija
vo Romoje Gregorianum uni-

Vasara Lietuvoje 2007 
Dar turime lėktuvo bilietų šiai vasarai į 

Vilnių specialiomis kainomis 
rugpjūčio 18- rugsėjo 30 

$900 
spalio 1 - 31 

$795 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5650 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4G3 

416-221-3113 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 416-221 -4885 
gabriele@bdt.c~ONT REG. 03228277 
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versitete, įšventintas kunigu 
1950m.1955 m. atvykoįMont
realį, Montrealio arkivyskupi
jos buvo paskirtas vikaru į St
Enfant Jesus parapiją, 1960 
m. pradžioje atkeltas į Filo
menos parapiją Rosemonte 
aptarnauti lietuvių. 

Į Montrealį atvykęs Jonas 
Gaudzė, jausdamas pašauki
mą kunigystei, 1955 m. išvyko 
į Romą, įstojo į Šv. Kazimiero 
kolegiją, su pertraukomis bai
gė mokslus ir 1964 m. buvo 
įšventintas kunigu. Atvyko į 
Montrealį ir atkivyskupijos 
buvo paskirtas Sv. Kazimiero 
parapijos vikaru. Tai pirmas 
oficialus parapijos vikaras per 
visą parapijos gyvavimą. Po 
keleto metų išvyko į Meksiką, 
įsteigė vienuolyną, kur ir mirė. 
Būdamas Montrealyje, be pas
toracinio darbo, tyrinėjo 
Montrealio ar!dvyskupijoje 
archyvus apie Sv. Kazimiero 
parapiją, rinko medžiagą, 
spausdino ją Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jo darbu, kaip pa
grindu su dėkingumu yra pa
sinaudota rašant šią sutrum
pintą Šv. Kazimiero parapijos 
istoriją. 

Parapijos gyvenimą išjudi
no 1967 m. Montrealyje vykusi 
pasaulinė paroda "Expo 67". 
Nepasitikėjimą ateitimi atnešė 
Kvebeko provincijoje kylantis 
atsiskyrimo nuo Kanados klau
simas, pasireiškęs rimtais 
konfliktais ir griežtais įstaty
mais kalbos, užrašų ir mokyklų 
reikalu. Ne vienas iš lietuvių, 
abejodamas ateitimi, kėlėsi ki
tur, o jaunimas, baigęs moks
lus anglų kalba, išvyko darbo 
ieškoti kitur. 1976 m. Mont
realyje vykusi Pasaulinė olim-

• 

piada daug nepadėjo, dar at
nešė priedinių mokesčių. 

Artėjant Pasaulinei paro
dai Montrealyje visi ėmė 
puoštis ruošdamiesi šiam di
deliam įvykiui. Buvo nutarta 
perdažyti Šv. Kazimiero šven
tovės vidų, kuris buvo patam
sėjęs. Parapijos komitetas da
žymui samdė eilinį kontrakto
rių (kad būtų pigiau) ir, nelai
mei, sugadino šventovės akus
tiką, nors buvo balsų, kad 
šventovės ne taip paprastai 
dažomos. 

Pabrėžiant klebono kun. 
dr. F. Jucevičiaus rūpestį skolų 
mokėjimui, reikia pasidžiaug
ti jo sakomais įdomiais pa
mokslais, palikus parapijie
čiams gilius prisiminimus. 
Klebonas yra parašęs filosofi
nių knygų: Tauta tikrovės ir 
mito žaisme, Mintis dialekti
niame žaisme, Menas spalvų ir 
formų žaisme. Veikė parapijos 
choras, vadovaujamas ilgame
čio vargonipinko - muziko 
Kazimiero Zižiūno, kuris be 
kitų kūrinių, yra parašęs Mi
šjas jaunimui ir gaidas dainai 
Slama šilko vėjas, kuri ir dabar 
tebedainuojama. Jam mirus 
1964 m., chorui apie 10 metų 
vadovavo muz. A. Ambrozai
tis, o jam išvykus - Egidija 
Petrauskaitė ir J. Skėrys, o 
nuo 1979 m. kun. Maurice Mi
lox. Veikė Šv. Onos ir Šv. Elz
bietos draugijos. 

Bėgo metai, parapijiečių 
skaičius sparčiai mažėjo. Bu
vo didelis skirtumas skaičiais 
per 22 metus nuo klebono 
kun. dr. F. Jucevičiaus darbo 
pradžios 1960 m. iki 1982 m., 
kai klebonas atsistatydino ir 
išvyko į Romą, į Šv. Kazimiero 
kolegiją. 

PEDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAI 

... PtDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAJ 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... VIETI t NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS 

... SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRJKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 
L..:::::::::.. _ __J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PRIIMAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. T EL. (905) 648-91 76 



Hamilton, ON 
A.a. PRANUTEI KRMNS

KIENEI mirus, užjausdami 
dukrą Angelę, jos vyrą Andrių 
ir gimines, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $30 - Ž.V. Vai
čiūnai; $25 - E.M. Klevas; $20 
- B. Antanaitienė, D. Beržaity
tė, A. Bungardienė, E.K. Gu
dinskai, D. Gutauskienė, J. Ka
raliūnas, T. Kareckienė, S. Ka
reckas, H. Liaukienė, W. Ra
guckienė, P. Styra, S.A. Urbo
navičiai; $15 - S. Kalvaitienė; 
$10 - M. Rybienė, V.P. Šid
lauskai; $5 - F.M. Gudinskai. 

A.a. ALDONOS MATU
LICZ atminimui, užjausdami 
jos vyrą Fernando, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $25 -
E.M. Klevas; $20 - G. Agurkie
nė, A. Bungardienė, E.K. Gu
dinskai, M. Rybienė, P. Styra, F. 
Venskevičienė; $15 - E. Gra
jauskienė; $5 - RM. Gudinskai. 

Dėkojame aukojusiems -
PLV komitetas 

A.a. PRANUTEI KRIVINS
KIENEI mirus Hamiltone, reikš
dami užuojautą dukrelei Ange
lei, jos vyrui Andriui Vaičiūnui 
bei visiems giminėms Lietu
voje, jos atminimui pagerbti 
Kanados lietuvių fondui po $20 
~ukojo: A. Didžbalienė, K.A. 
Zilvyčiai, J. Krištolaitis. JK 

ĄUŠROS VARTŲ ŠVEN
TOVEJE Mišios 9 v.r. Sekma
dieniais - 9 v.r. (votyva) ir 10.30 
v.r. suma. Dėl išsamesnės infor
macijos skambinti į kleboniją 
tel. 905 522-5272. 

ŠEŠTADIENINĖS MO
KYKLOS PAMOKOS prasidės 
rugsėjo 15, šeštadienį, St. Jo
seph mokykloje. Registracija 
nuo 9 v.r. Dėl išsamesnės infor
macijos skambinti Rasai Pru
den, 905 572-7573. 

PIRMOJI AV PARAPUOS 
CHORO REPETICIJA įvyks 
rugsėjo 13, ketvirtadienį, 6 v.v. 
salėje po šventove. Visi kviečia
mi įsijungti į choro gretas. 

KLKM DR-JOS HAMIL
TONO SKYRIAUS VALDYBA 
kviečia parapijiečius rugsėjo 
29, šeštadienį, kartu su klebonu 
kun. Audrium Šarka, OFM, ap
lankyti Kryžiaus kelio stotis 
(stacijas) Bishop A. Tonnos 
parke (Rymal Road W., arti 
Garth g-vės). Norintys vykti 
prašomi registruotis Jaunimo 
centro salėje po šv. Mišių. Au
tobusas nuo šventovės išvyks 
rugsėjo 29, šeštadienį, 9.45 v.r., 
grįš - l v.p.p. Kelionė autobusu 
ir vaišės - nemokamai! Inf. 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

~ 
MŪSŲ BRANGIAI MAMYTEI - J 00 METŲ ~ 

) 

MARTA 
]OKŠIENĖ, 

gyvenanti Londone, ON 

"Tiek kelio nuijai neparklupus, 
Tiek rūpesčių pakelei nedejavus, 
Tiek žodžių-šypsenų išdalinai': .. 

Garbingo gimtadienio proga 
TAVE SVEIKINA 

vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai 

---.... i SKAITYTOJAI PASISAKo„i ---1 
KANADOS LONDONO 
ŠILUVOS RŪPESČIAI 
Šią saulėtą - lig šiol karš-

čiausią vasarą, 2007 m. liepos 
antro sekmadienio dieną, pake
liui vykstant į lietuviškas šv. Mi
šias 3 v.p.p. svečioje, nesakyčiau 
svetingoje, kur kas mums per 
didelėje, Londono vyskupijos 
mums "pamainai" skirtoje 
"Mary Immaculate" švento
vėje, iš pagarbos ir įpratimo per 
43 metus, pravažiuojame palei 
užrakintą Siluvos Marijos, mū
sų Kanados Londono lietuvių 
šventovę ir bendruomeninę sa
lę, kurioms dar nebuvo išlaiky
mo lėšų grėsmės. Jų abiejų - ir 
šventovės, ir geros apatinės sa
lės, taip trūko ir Vasario 16, 
Kovo 11, balandžio 23, Motinos 
dienos, sibirinių trėmimų, Tėvo 
dienos minėjimams. Vyskupijos 
pertvarkymų vingiuose stūkso 
šventovės pastatas su puikia sa
le 1414 Dundas gatvės pakraš
tyje ... jau per keturiasdešimt 
sekmadienių. Po poros mėne
sių sekmadienių - bus ir metai, 
kai Londono vyskupija, vado
vaujama naujo, jauno bazili
jono vyskupo Fabbro, lietuvius 
katalikus "išrakino" iš jiems 
taip reikalingo pastato ... dėl ta-
riamojo "nesaugumo" .. . 

Stogo saistų ir sienos "pa
krypimo nesaugumu" pataisy
mams vyskupijai pagaliau su
tikus, vilkinami reikalingi duo
menys pataisymams ir su jais 
susiję įkainavimai. 

Viena aišku, kad Šiluvos 
Marijos katalikų lietuvių bend
rija esam didžiai dėkingi To
ronto Anapilio ir Prisikėlimo 
parapijų kunigams, Šiluvos Ma
rijos bendrijos administratoriui 
prel. J. Staškevičiui, kun. V. 
§taškevičiui, pranciškonams J. 
Sileikai, A. Brazauskui ir A. Si
manavičiui. Pasikeisdami pasa
vaičiui jie kas sekmadienį (lig
šiol, jau per 40) aukoja šešias 
valandas, per 250 mylių (per 
400 km) abipus, atvykdami au
koti šv. Mišių. 

Edmundas Petrauskas 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikuręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 8.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

A.a. Antanas Juozas Ma
žiulis, tautotyrininkas, 93 m. 
amžiaus, mirė liepos 1 d. Šv. 
Juozapo slaugos namuose 
Dorch~ster vietovėje. Pri
klausė Sv. Petro ir Povilo pa
rapijai Bostone. Nesant na
muose jos klebonui, velionies 
palaikai buvo nuvežti į Put
namą ir palaidoti Dangaus 
Vartų kapinaitėse. Geduli
nes Mišias atnašavo kun. 
Kęstutis Kevalas, giedojo 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno seserys. Ve
lionis gimė 1914 m. balan
džio 14 d. Žukliškių kaime, 
Dusetų valsč., Zarasų apskr. 
Mokėsi Zarasų ir Kauno 
gimnazijose, Vytauto Di
džiojo universitete Kaune 
studijavo lietuvių kalbą, lite
ratūrą, tautotyrą ir prois
torę. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją ir Tiibingeno uni
versitete tęsė studijas. Bū
damas dar moksleiviu, pra
dėjo domėtis lietuvių tau
tosaka ir ją rinkti. 1939-1941 
m. dalyvavo VDU rengtose 
etnografinėse ekskursijose. 
Lietuvoje jis surinko 15,000 
tautosakinių variantų, lietu
vių žodynui - per 20,000 žo
džių. 1941 m. Gudijoje tyri
nėjo lietuvių etnografines ri
bas. Vokietijoje buvo lietu
vių spaudos bendradarbis. 
A. Mažiulis 1951 m. atvyko į 
JAV-bes. Kurį laiką darba
vosi Filadelfijos universiteto 
bibliotekoje ir tęsė antropo
logijos studijas. Nuo 1956 
m. darbavosi Lietuvių enci
klopedijoje ir buvo etnogra
fijos skyriaus redaktorius. 
Rašė Darbininke, Drauge, 
Tėviškės žiburiuose, Aiduose. 

Argentina 
"Ecos de Lituania" (Lie

tuvos garsai) radijo prog
rama Buenos Aires provinci
jos atstovų rūmuose liepos 
7-tos dienos dekretu pripa
žinta kaip "svarbios kultūri
nės reikšmės" programa. Ar
gentinos lietuviai džiaugiasi, 
kad pagrindinės Argentinos 
provincijos valdžia įvertino 
Juan Kalvelio vadovaujamą 
radijo val~ndėlę ir jos dar
buotojus. Si radijo valandėlė 
skleidžia Argentinoje žinias 
apie Lietuvą ir Pietų Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
vardu palaiko ryšius su Ar
gentinos valdžios atstovais. 
"Ecos de Lituania" jau buvo 
įtraukta į Berriso ir Martino 
miestų savivaldybių paveldo 
sąrašus. "Ecos de Lituania" 
administratorius yra Juan 
l.E Kalvelis, Izabelė Kalvelis 
- vedėjo pagalbininkė. Dar
buojasi didelis būrys bend
radarbių, sukuriančių įvairių 
sričių programas (sielovada, 
literatūra, istorija, lietuvių 
kalba, tradicijos ir papročiai, 
sportas, naujausios žinios, 
tautiniai šokiai ir kt.). Radijo 
valandėlė turi koresponden
tų, teikiančių žinių apie lietu
višką veiklą iš viso pasaulio. 

Gudija 
Gervėčių šventovėje iš

kilmingai atšvęsti Švč. Trejy-

bės atlaidai. Mišias koncele
bravo Gardino vyskupas 
Aleksandras Kaškevičius, 
Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis, kleb. kun. Leo
nas Nestiukas ir svečias ku
nigas. Giedojo Vilniaus arki
katedros didysis choras. Mi
šios buvo aukojamos lotynų 
kalba; pamokslas sakytas lie
tuvių, gudų ir lenkų kalbo
mis. Po Mišių pasveikintas 
parapijos klebonas L. Nes
tiukas, švenčiantis 25-rių 
metų kunigystės sukaktį. 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimą per
skaitė ir Lietuvos ambasa
dos Gudijoje vardu sveikino 
bei dovaną - elektrinius var
gonėlius - įteikė ambasados 
atstovas M. J anukonis; Lie
tuvos seimo pirmininko pa
vaduotojo A. Kubiliaus svei
kinimą skaitė seimo narė 
konservatorė D. Bekintienė; 
žodžiu sveikino ir dovaną -
knygą apie Amerikos lietu
vių religinį meną bei nešio
jamą kompiuterį įteikė Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos 
vyriausybės atstovas V. Mi
kelionis; Lietuvos žemės 
ūkio ministerė K. Pruns
kienė atsiuntė nuoširdžius 
sveikinimus ir dovanų pa
veikslą bei fotoaparatą. Sil
tai sukaktuvininką pasveiki
no Pelesos LB pirm. J. Ma
tiulevičiusJ mokyklos direk
torius A. Svelnys, Rimdžiū
nų lietuvių vidurinės mokyk
los direktorė S. Lukšienė, 
Gervėčių krašto LB pirm. V. 
Lukša, "Gervėčių" klubo 
pirm. A. Augulis. Iškilmėse 
dalyvavo ir sukaktuvininko 
motina, švenčianti 75-rių 
metų sukaktį. Sūnus kunigas 
pirmiausia jai ir padėkojo. 
Taipgi jis nuoširdžiai padė
kojo ir„ visiems jį sveikinu
siems. Svč. Trejybės atlaidai, 
kaip rašoma laikraštye Lie
tuvių godos, švenčiami ne de
šimtmečiais, bet šimtme
čiais. Šventės iškilmės baig
tos pietumis Gervėčių kultū
ros centre. Skambėjo lietu
viškos dainos, vyko malonūs 
pašnekesiai. 

Airija 
Minint lakūno Felikso 

Vaitkaus šimto metų gimi
mo sukaktį, ketinama Airi
joje šiam lakūnui, nugalėju
siam Atlanto vandenyną, pa
statyti paminklą. Jis, per
skridęs Atlantą, buvo pri
verstas nusileisti netoli Ba
linrobo miestelio Airijoje. Šį 
rudenį norima tame mieste
lyje tik paženklinti vietą, o 
vėliau šioje vietoje pastaty
dinti paminklą. Planuojama 
iš Kauno atvežti J. Čepo ir 
S. Dargio sukurtą doku
mentinį filmą Atlanto nuga
lėtojui Feliksui Vaitkui - l 00. 
1935 m. F. Vaitkus mėgino 
pakartoti Dariaus ir Girėno 
skrydį per Atlantą. Jis vien
viečiu lėktuvu "Lituanica 11" 
iš Niujorko turėjo atskristi į 
Kauną. Laimingai perskrido 
Atlantą, per 22 val. 15 min. 
nuskrisdamas 5100 kilomet
rų. JA 
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Dainų šventės 2007 akimirkos. Kairėje šokių dienos eisena - žygiuoja trys Kanados šokių grupės. Dešinėje - išeivijos šokių vadovai su Lietuvos liaudies 
kultūros centro d.irektorium Saulium Liausa Ntrs. R. Karasifjienės 

KNYGOS 

Neišsenkanti Sietuva 
ELENA DEKAMINAVIČIENĖ 

"Jaukioje gimtinėje su tėvo sar
čiais dobilienoj, mamos drobulėmis, 
balančiomis saulėje, su mėlynžiedžiais 
linais, žydinčių rugių dulksna, dobilų 
ugnimi, kaštonu, augo apsupta dėme
sio, liaudies pasakų ir dainų. Gal iš 
ten pirmosios mažutės kūrybos išta
kos?" - rašo poetas ir knygos redak
torius Vytautas Venclova. 

Rainis laižo ūsą riestą, 
Jis ragavo šviežią sviestą. 
Mama Rainį lauk išvijo, 
Bet tas Rainis jos nebijo. 
Thi pirmasis Janutės eilėraštis. Ar 

buvo tęsinys, kuo baigėsi Rainio sma
ližiavimas? Ar priėmė mama Rainį į 
namus, tai jau kita tema. Thčiau, jeigu 
pirmas, tai ne paskutinis. Jaunystės 
meilės ir praradimų metas. Pokario 
vaikai. Poetė rašo: 

Šauni ta mūs kartos jaunystė! 
Tikrai didžiuotis ja gali. 
Jei sugebėjom nepaklysti, 
Vingiuotam pokario kely. 

(Eil Pokario jaunystė) 
Janina rašo, rašo eilėraščius. Slėp

dama skausmą ir ašaras. Juk buvo 
persekiojami bendraklasiai, bendra
amžiai draugai. Čia teko išgyventi 
skaudžius pokario išgyvenimus: drau
gų ir bendraklasių tremtį, mylimojo 
draugo netektį. Jauna širdis rauda, ir 
ašaros liejasi posmais. Gavusi raštelį 
"Thvo Vytas žuvo Braziū.k.ų miške", 
savo širdgėlą išlieja eilėraščiu: 

Žvarbstu nuo vėjo. Sninga. 
Net verkti negaliu: 
Man ašara su.stingo 
Ant skruosto ledeliu. 

(Eil. Varnelė) 
Gal mintyse, o gal giliai slepiama

me dienoraštyje liejosi eilės apie mei
lę, laisvą Lietuvą. Jos straipsniai, eilė
raščiai buvo spausdinami laikraštyje 
Tarybinis mokytojas (dabar-Dialogai). 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę, tartum pilki vyturiai pavasarį, pa
sklido ir Janinos "šaukliai", eilėraš
čiai, skelbdami naujo gyvenimo pra
džią, kviesdami kiekvieną imti darbo 
įrankius, eiti į laukus ir gatves, džiaug
tis Nepriklausomybe. Thi pirmoji Jani
nos knyga Su vyturiais, išleista 1992 m. 

1992 m. buvo išleista marijampo
liečiy poezijos antologija Sau/t; surin
kę. Cia buvo išspausdinti ir Janinos 
Štrimaitienės eilėraščiai. 

1993 m. pasirodė ir antroji poetės 
knyga Vilties proskyna 176 psl. Thigi, 
nepriklausomybės metų vėjai tartum 
pasėjo poezijos daigus, kurie dygo, 
augo, vešėjo atsiminimuose, tikėjime, 

kad prisikels Lietuva. Džiaugsmas iš
vydus laisvai iškeltą plevėsuojančią 
trispalvę, jaučiamas nerimas Sausio 
13-osios įvykių sūkuryje, nuoširdūs 
žodžiai tremtiniams. Thi knygos Vilties 
proskyna pagrindinė mintis. 

Janina dalyvauja konkurse Krin
tantis lapas. 1993 m. išleidžiamas al
manachas Krintantis lapas, nr. l, ku
riame pasirodo ir Janinos Štrimaitie
nės kūryba. 

1994 metai. Janina Štrimaitienė -
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos na
rė. Štai ką ji rašo: "Lietuvos kaimo ra
šytojų sąjunga - tai kūrybinė versmė, 
tai avilys, kuriame savitais balsais ma
loniai lyg bitelės dūzgia šios sąjungos 
nariai pasidalindami patirtimi, drau
giškai bendraudami, gaivindami ir ki
tų sielas įvairiuose Lietuvos kampe
liuose (Švyturys, 1998, nr. 49). 

Janina dirba, rašo, bendrauja su 
poetais, rašytojais. Jos eilėraščius 
spausdina šVylu!)'s (Žemaitija), ValY
čius, Draugas (Sakiai), Gimtinės ka
lendorius (Kaunas), Gimtinė (Vilnius), 
Tėviškės žiburiai (Kanada), Krivulė 
(Italija), Laiškai lietuviams (JAV) ir 
daugelis kitų laikraščių ir žurnalų, 
kuriuos visus sunku suminėti. 

1994 m. poetė išleidžia jau trečiąją 
savo poezijos knygą Žydėjinw duona. 

"Jeigu mus jungs rasoti laukai ir 
žalių girių gaudesys, senolių papročiai 
ir dvasiniai lobiai, jei sugebėsime savo 
kantrumu ir ištverme būti panašūs į 
medžius, o savo sielose subrandinsi
me ne skausmo, bet gėrio pumpurus, 
nebus sūri ta žrdėjimo duona" - rašo 
poetė knygos Zydėjimo duona virše
lyje. Thi tas priesakas sau, kurio Janina 
Strimaitienė-Marcinkevičienė laikosi. 
Kada jos bepaprašysi, kad pagelbėtų: 
leidžiant leidinėlį, rengiantis kraštie
čių kūrybos sutiktuvėms ... Visada gali 
būti tikras ir drąsus. Janinos tvirtas 
petys palaikys, pabus atrama sunkią 
akimirką, nežinios minutę ... 

"Thi ne mažojoje pievoje paprasta 
smilgelė, tai didelė graži Liepa, pilna 
nektaro bitelėms ir žmonėms", taip 
apie Janiną Marcin.k.evičienę rašo lei
dėjai. 

Janinos Marcinkevičienės eilėraš
čiai buvo spausdinami knygoje Eilia
vim'!i (1994 m. sudarytojas Aleksand
ras Sidlauskas), almanache Krintantis 
lapas (1994 ), knygoje Suvalkijos kovų 
aidai (1995 m., autorius Vladas Šeme
ta), knygoje Giesmė ąiuolui (Jonava, 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, 
1995), knygoje Prie Novužės krantų 
(1996, Kaunas). 

Knyga Prie Novužės krantų skirta 
Suvalkijos krašto žmonėms. Knygos 

pratarmėje poetė rašo: "Miela tėviške, 
su Novos pakrančių žilvičiais, juod
alksnių kupolais, su Rygiškių laukais, 
brandinančiais duoną, Jono Jablons
kio kalbos perlų vėriniu, su aštuon
kampe Griškabūdžio šventove, su Ša
kiais - Zanavykijos centru - prie Sie
sarties upelio. Nieko nėra malones
nio, kaip į savąją tėviškę sugrįžti. Ne
svarbu, ar pas tėvus, ar į senolių pirkią 
prie vienišo beržo vietoj sugriautos 
gimtinės, prie upelio, paversto melio
racijos grioviu ar prie naujai pastatyto 
sodybą ženklinančio kryžiaus". 

Savo poetiniu žodžiu Janina kal
bina kiekvieną gimtosios žemės lopi
nėlį, tartum širdimi prisiglausdama 
prie akmenėlio, lauko gėlelės, upelių, 
šaltinėlių ir miestelių. Pastebi kiekvie
ną krūmelį bei šaltinėlį, jiems - gra
žiausi žodžiai ir jausmingiausios eilės. 

1996 m. leidykla "Jonava" išleido 
almanacho Kaimo rašytojai pirmąją 
knygą. Tun buvo ir Janinos Marcinke
vičienės eilėraščių. Girių versmė -
Kazlų Rūdos literatų klubo narių eilė
raščiai. Janina Marcinkevičienė buvo 
šio klubo narė. 

P. Šerno Kūryba - ne vienspalvė 
daina - knyga apie Kretingos tauto
dailininkus (Klaipėda,1997) Marcin
kevičienės eilėraščiai, psl. 6. 

Pirmasis žiedas - Kazlų Rūdos li
teratų klubo "Girių versmė" eilėraš
čiai (1998). 

Angelo plunbna - LKR sąjungos 
narių kūrybos almanachas (Jonava, 
1998). 

1998 metais - ir vėl knyga Per mei
lės ižą, jau penktoji Janinos Marcin
kevičienės knyga. Ji buvo šiltai sutikta 
ir labai gausiai skaitoma. 

Rašytojas P. Šernas apie šią knygą 
rašo: "Naujausioje poezijos knygoje 
poetė bando ieškoti pusiausvyros tarp 
gyvenimo ir meilės, bet meilė jai pri
mena pakrautą valtį, siūbuojančią nuo 
mažiausios bangos. Stuktelėjus ją, ga
lima vietoj meilės išgirsti šiurkštumą ir 
širdžių kertelėse įsisups abejingumas, 
sukaustytas nuožmaus šalčio. Teisi 
poetė ten, kur nėra dvasinio bendravi
mo, nėra ir negali būti meilės". 

Meilė poetei - tarsi traškantis le
das, nėra vien lėkšti pastebėjimai ar 
būsenos, faktų ar nelaimingų įvykių 
aptarimas. Kiekvienam reiškiniui sava 
dalia, sava sąžinė ir savas laikas. Gra
žios mintys, jausmai, išgyvenimai, vil
tys ir lūkesčiai sudėti į poezijos knygą 
su gyvenimiškais pastebėjimais, savo
tiškais profiliais (Draugas, 1999). 

Eilėrailiai Marijai - XX šimtme
čio mariologinės poezijos antologija 
(Marijampolė, 2000, 531 psl.). 

Lygumų šaltinis - Šakių rajono li
teratų klubo "Lygumų šaltinis" narių 
kūryba (Marijampolė, 2000). 

Skersvėjų brydės - eilėraščiai 
(Aušra, 2000 K). 

Ar įstengsiu išverkti lemtį, 
Jeigu ašarų nebeliko? 
Atrodo, kob tikslas gyventi, 

Jei Iirdy tik skausmo vainikas, 
Kurį mirties pirštai nupynė. 
Ar galės ramiai širdis plakti, 
Jei net vyšnių žiedai - slogutis? 
Vėjas užpūtė gėrio dagtį ... 
Kaip šioj žemėj be tavęs būti, 
Ir iš Jau tvirtybės dar imas? 

Nužydėjo gelsva pūko blindė, 
Nemojuos žirginėliais berža~ 
Tilc gėla vis tūnos jlindus-
Jau gegužė, o Tu negrįžai ... 
Be Tavęs ąžuolyną sodins. 

Sužaliuos ąžu,olėliai liekni, 
Gal jų /apuos ir tu gyveni? 

Gyvenimas nelepino poetės. 

Skaudžios netektys nepalaužė jos dva
sios. Ji išliko stipri, kūrybinga, atkakli. 
Nusiraminimą ir širdgėlą skandino 
poezijos sraute. Ji kėlėsi ir kėlė kitus. 
Į ją rėmėsi jaunesni, silpnesni. Turtum 
į aukštą, gražią, medumi aplipusią 
Liepą. Tu.rtum duodama iššūkį savo 
likimui, poetė rašo, dalyvauja konfe
rencijose, susitikimuose, konkursuose 
ir rašo, rašo, rašo ... 

2000 m. išleidžiama V. Raibikio 
atsiminimų knyga Tėvyne, nepalik mū
sų (Kautias). Joje taip pat nemažai 
Janinos Strimaitienės-Marcinkevičie
nės kūrybos. 

"Sūduva" - Sūduvos krašto literatų 
kūryba (Marijampolė, 2001 ), Tėvynainių 
kalendorius (Kaunas, 2000), "Šaltinėlio 
srovė" - Šakių literatų klubo Lygumų 
!altinis narių kūryba (Marijampolė, 
2001 ), Šakių 2001 metų kalendorius (Ma
rijampolė, 2001), Per dobilų rasas -
eilėraščių rinktinė (Aušra, 2002), Lyg 
paukštė pabaŲ!yta eilėraščiai (Marijam
polė, 2002), Šakių 2002 metų kalendo
rius (Marijampolė, 2002) Janinos 
Marcinkevičienės eilėraščiai psl. 9, 41, 
46, 47, 50, 64, 76, 81, 87. 

Sunku būtų išvardinti visus leidi
nius, kuriuose buvo ir Janinos Mar
cinkevičienė eilės, proza, publicistika. 
Nesuskaičiuojami eilėraščių pluoštai 
gula į archyvus į skaitytojų lentynas, 
bibliotekose ir kultūros centruose. O 
Janina ir šiandien išlikusi paslaptinga, 
tebesaugo dar didelį savo kūrybos tur
tą. Ar girdėjote, o gal skaitėte Janinos 
eilėraščių - balades, eiliuotas vai
kams? Ne. Kam teko skaityti. apie vai
kus, kurie išsaugojo paukštelio lizdą ir 
jo vaikučius, o gal skaitėte eiliuotas 
sakmes apie Gedimino pilies pamati
nį akmenį ir skirtą dievams auką? O 
eilėraštis Prisiminimų vygėj, humo
reska Pirkiniai turguje. 

Dar daug galima būtų pasakoti 
apie šią neišsenkančią Sietuvą Novu
žės upelėje. Aš labai didžiuojuosi, kad 
man teko garbė bendrauti, prisiliesti 
ir skaityti jos kūrybą, klausyti jos pa
tarimų, o kartais ir priekaištų. Esu pa
maloninta jos laiškais, skambučiais, 
pirmaisiais naujausiais eilėraščiais, 
kai visada suvirpina sielą ir kuriam laikui 
norisi padėti plunksną ir tik atsidusti ... 



Lietuvių tautodailės instituto 
ve e suvaz1av1mas 

LILĖ NAKROŠIENĖ 

Šių metų liepos 14 dieną 
Toronte įvyko Lietuvių tauto
dailės instituto metinis suvažia
vimas - jubiliejinis. Institutas 
šventė savo veiklos trisdešimt
metį. Švęsti šiam jubiliejui bu
vo susidaręs specialus komite
tas, vadovaujamas Lauryno 
Vismano, kuris pasistengė šį 
neeilinį suvažiavimą tinkamai 
iškelti. Buvo nutarta surengti 
tautodailės darbų parodą, ku
ri parodytų kitataučiams mū
sų liaudies meną. Tam tikslui 
buvo surasta galerija "Neilson 
Park Creative Centre". Šioje 
parodoje dalyvavo LTI nariai 
ir narės su savo darbais ne tik 
iš Kanados, bet ir iš JAV. Paro
dą puošė tautiniais drabužiais 
aprėdyti manekenai. Ant sie
nų kabojo įvairūs audiniai, ki
limai, gobelenai, juostos. Sko
ningai išdėstyti margučiai, 
tautinės lėlės, keramika ir me
dinės kaukės paįvairino šią 
parodą. Lankytojų, kurių bu
vo netoli trijų šimtų, pasira
šiusių svečių knygoje, pasisa
kymai buvo labai pagiriantys 
ir malonūs skaityti. Suvažiavi
mas vyko toje pačioje parodų 
salėje, tad suvažiavimo daly
viai visą laiką galėjo gėrėtis 
juos supančiais meniškais dar
bais. Tai sudarė pakilią šven
tišką nuotaiką. 

LTI pirmininkė Aldona 
Veselkienė pasveikino suvažia
vimo dalyvius ir pakvietė atsi
stojus tylos minute pagerbti ir 
prisiminti mirusią Toronto na
rę Ariją Škėmienę. Gaila, bet 
šie pagerbimai jau kartojasi 
kiekviename suvažiavime, nes 
vis daugiau ir daugiau narių 
baigia šią žemišką kelionę. 

Suvažiavimui pirmininka
vo Linas Veselka, sekretoria
vo Gerda Tarvydienė. Manda
tų komisijai (E. Oželytei ir G. 
Repečkai) suskaičius balsus, 
paaiškėjo, kad suvažiavime 
dalyvauja 20 narių, 15 atsiun
tė įgaliojimus, negalėdami dėl 
vienos ar kitos priežasties pa
tys dalyvauti. Taip pat dalyva
vo keletas svečių. Praėjusio 
suvažiavimo protokolą per
skaitė to suvažiavimo sekreto
rė Ona Taseckienė. 

A. Veselkienė padėkojo 
visų LTI narių vardu parodos 
rengimo komiteto pirminin
kui L. Vismanui ir visiems na-

riams, prisidėjusiems prie paro
dos rengimo. Šiame neeilinia
me suvažiavime dalyvavo dvi 
steigiamojo susirinkimo daly
vės. Tai Danutė Staškevičienė 
ir Aldona Vaitonienė. 

Pažymint Instituto trisde
šimtmetį į garbės nares buvo 

buvo išrinktas L. Vismanas. 
Kiti tarybos nariai sutiko pasi
likti tose pačiose pareigose. 
Taip pat pasiliko iždininkė l. 
Tarvydienė ir revizorė O. Ta
seckienė. Iždininkė pranešė, 
kad "Vilnius Manor" sandėly
je dar turime 352 Sashes kny-

LTI suvažiavimo prezidiumas - iš k. suvažiavimo pirm. 
L. Veselka, LTI pirm. A. Veselkienė, suvažiavimo sekretorė 
G. Tarvydienė 

pakeltos dvi narės: Irena Šer
naitė-Meiklejohn, ilgametė 
centro valdybos sekretorė, 
metinių apyskaitų su Kanados 
federacine valdžia vykdytoj a, 
buvusi LTI pirmininkė, ir Da
nutė Staškevičienė - steigia
mojo susirinkimo dalyvė, juos
tų audėja. 

Jubiliejaus proga buvo 
gauta daug sveikinimų ir lin
kėjimų. Juos perskaitė A. Ve
selkienė. Sveikino L. Milukienė 
iš Niujorko (buvusi to skyriaus 
pirmininkė), iš Čikagos J. 
Monkutė-Marks ir V. Rimie
nė, iš Bostono J. Stundžia, iš 
Filadelfijos A. Rastenytė-Pa
ge. Iš Vilniaus A.A. Tamošai
čių galerijos "Židinio" Vil
niaus Dailės akademijos rek
torius prof. Adomas Butrimas 
ir "Židinio" vedėja Laimutė 
Lukoševičienė rašo: "Išeivijos 
kultūrinį gyvenimą Jūs papil
dėte ir paįvairinote savo su
rengtomis parodomis, paskai
tomis, sukurtais darbais, o 
jaunimui įdiegėte domėjimąsi 
lietuviška tautodaile. Linkime 
kuo geriausios sėkmės, svei
katos, ištvermės ir Dievo pa
laimos Jūsų kilniame darbe". 

Po pietų pertraukos vyko 
tarybos rinkimai. Rasai Vesel
kienei pasitraukus iš pirmi
ninkės pareigų, vienbalsiai 

gas. Aldona Veselkienė džiau
gėsi galutinai sutvarkius LTI 
archyvą ir paruošus archyvo 
sąrašą. Taip pat pranešė, kad 
padovanojo Lietuvos ambasa
dai Otavoje knygą LT! išeivijo
je, kurią priėmė Miglė Jan
kauskienė. 

Iš skyrių pranešimų pa
aiškėjo, kad visuose skyriuose 
veikla susilpnėjo. Skyriai ir 
dabar kviečiami prisideda 
prie bendruomenės ir kultūri
nių organizacijų renginių. 
Vienur padeda surengti paro
das, kitur paskolina savo dar
bus parodoms, surengia pa
vienius seminarus-pamokėles 
ar tai juostų audimo, ar mar
gučių puošimo, ar šiaudinukų 
varso/ffie. 

Svenčiant trisdešimtmetį 
parūpo ir Instituto ateitis. 
Nors dauguma narių jau pasi
traukė nebegrįžtamai, tačiau 
atsiranda ir naujų jaunų vei
dų, naujų narių. Diskusijose 
apie ateitį nutarta dar šio 
klausimo negvildenti ir jokių 
sprendimų nedaryti. Dar ne
priėjome to taško, kad reikėtų 
daryti sprendimą "būti ar ne
būti". Dar esame, gyvuojame 
ir labai norime būti. Kaip 
mums pasiseks - ateitis paro
dys, o dabar dar dirbkime to
liau. (Ntrs. L. Vismano) 

Lietuvių tautodailės instituto dalyviai, Neilsen Art centre, Toronte š.m. liepos 14 d. savo 
suvažiavime švenčiantys 30 metų veiklos sukaktį 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos valstybinis ope

ros ir baleto (LVOB) teatras 
liepos 9-17 dienomis dalyvavo 
dviejuose tarptautiniuose festi
valiuose: Liublianoje (Slovė
nija) ir Ravenoje (Italija). 
Abu festivaliai Europos me
no renginių pasaulyje yra ge
rai žinomi, turi savo istoriją 
ir tradicijas. Liublianos festi
valio vadovas Darko Brlek, 
kuris šiuo metu yra ir Euro
pos festivalių sąjungos vado
vas, stengėsi pritraukti skir
tingo skonio publikos, todėl 
ir festivalio programoje vyko 
apie 70 įvairaus turinio ren
ginių su menininkais iš 23 
valstybių. Operos gerbėjams 
buvo pasiūlyti keli nauji ope
rų pastatymai, tarp kurių 
reikšmingą vietą užėmė trys 
LVOB teatro operos trupės 
spektakliai: Richard Wagne
rio Die Walkuere, Richard 
Strausso Salome ir Giuseppe 
Verdi Aida. Visi operos 
spektakliai vyko miesto šiuo
laikiniame menų centre 
"Cankarjev dom". Geriau
sias lietuvių menininkų sėk
mingo pasirodymo įvertini
mas - gautas pakvietimas at
vykti vėl į Liublianos festiva
lį 2009 metais. 

Ravenos festivalis, jau
nesnis už Liublianos, bet yra 
vienas didžiausių Italijoje. 
Jame dalyvauja daug meno 
įžymybių, suvažiuoja daug 
publikos, nes Ravena yra pa
saulio kultūros ir meno pa
veldo perlas - tylus, kultū
ringas, elegantiškas ir įdo
mus miestas, kuriame įvairūs 
architektūros ir meno stiliai 
sukuriav savitą magišką ap
linką. Sių metų festivalio 
programoje Riccardo Muti 
su Vienos filharmonijos bei 
Florencijos festivalio orkest
rais, choru ir solistais, Da
nielis Barenboimas su Ber
lyno "Staatskapelle", Krzys
tof Pendereckis su italų jau
nimo orkestru, pianistas 
Grigorij Sokolovas, smuiki
ninkas Leonid Kavakosas. 
LVOB teatras Ravenoje pa
rodė tas pačias tris operas 
kaip ir Liublianoje. 

Ravenoje festivalio ren
g,,ėjus, pasak meno kritikės 
Z. Ramoškaitės (7md, nr. 
766), labiausiai sudomino 
Die Walkuere režisieriaus Ei
munto Nekrošiaus vardas. Į 
pirmąjį šios operos spektaklį 
atvykęs ilgametis Milano 
operos teatro vadovas Ric
cardo Muti pastebimai žavė
josi pastatymu ir negailėjo 
plojimų. Didelė staigmena 
buvo jo pasirodymas ir tre
čiame Die Walkuere spektak
lyje, po kurio jis užkulisiuo
se sveikino atllikėjus, noriai 
su jais bendJavo, kartu foto
grafavosi. Siose gastrolėse 
dalyvavo šie LVOB teatro 
dainininkai: I. Milkevičiūtė, 
V. Prudnikovas, L. Jonutytė, 
Sandra Janušaitytė, l. Lina
burgytė, A. Rubežius, L. 
Račkauskaitė, F. Savickaitė, 
svečiai J. von Duisburgas, 
A. Lorentzsonas, N. Kaz
laus, dirigentai Martynas 
Staškus, J. Kasprzykas. 

XI Muzikinis Vilniaus 
festivalis vieną koncertą pa-

skyrė žinomo lietuvių džiazo 
saksofonininko Petro Vyš
niausko 50-čiui atšvęsti. 
Valstybinėje filharmonijoje 
kartu su jubiliatu dalyvavo 
kompozitorius ir pianistas 
Antoni Dončevas (Bulgari
ja), trimitininkas Erik Vlo
eimansas (Olandija), kont
rabosininkas J ohn Lindber
gas (JAV), būgnininkas Klaus 
Kugelis (Vokietija) ir Vil
niaus miesto savivaldybės 
Šv. Kristoforo kamerinis or
kestras, vadovaujamas Do
nato Katkaus. Jie visi kartu 
atliko A. Dončevo kūrinio 
Now and Never - Sketches 
for Jazz Quintet and Or
chestra (Dabar ir niekada -
eskizai džiazo kvintetui ir or
kestrui) pasaulinę premjerą. 

Petras Vyšniauskas, Vals
tybinės premijos laureatas, 
puikiai žinomas muzikantas 
ne tik Lietuvoj e, bet ir už
sienyje. Saksofonininkas 
groja su daugeliu Lietuvos ir 
užsienio muzikantų, daly
vauja įvairiuose tarptauti
niuose projektuose ne tik su 
džiazo, bet ir su folkloro, 
akademinės muzikos atlikė
jais. Tarp jo kūrybos partąe
rių - Lietuvos kamerinis, Sv. 
Kristoforo, Lietuvos valsty
binis simfoninis orkestrai, 
Kauno valstybinis choras, 
JAV ir Europos muzikantai. 
P. Vyšniauskas taip pat dėsto 
Lietuvos muzikos akademi
joj e, rengė meistriškumo 
kursus Malmoe (Svedija), 
Lyone (Prancūzija), Frank
furte a/Main (Vokietija), 
Olandijoje ir Australijoje. 

Lietuvos kamerinis or
kestras šią vasar<J, vadovau
jamas Roberto Serveniko, 
sėkmingai gastroliavo ketu
riuose Japonijos miestuose 
su žymia japonų pianiste 
Ingrid Fujiko Hemming. Ja
ponų publikos entuziazmą 
šiems koncertams galima 
būtų paaiškinti sėkmingais 
ankstesniais Lietuvos kame
rinio orkestro pasirodymais, 
kai vadovaujami prof. Sau
liaus Sondeckio 1999, 2001 
ir 2004 m. koncertavo supa
saulinio garso atlikėjais, tri
mitininku Sergej Nakaria
kovu, pianiste Ikuyo Naka
michi ir obojininku Fumiaki 
Miyamoto. 

Pianistė lngrid Fujiko 
Hemming gimė Bedyne ja
ponės pianistės ir švedo ar
chitekto šeimoje, augo Ja
ponijoje, muzikos mokėsi 
Tokijuje, kur laimėjo premi
jas konkursuose. Studijas tę
sė Berlyno muzikos institute. 
Po studijų apsigyveno Vie
noje, daug koncertavo su žy
miais dirigentais ir kompozi
toriais. Būdama 28 m. am
žiaus neteko klausos, tačiau 
nenuleido rankų - gydėsi, 
dėstė fortepijoną, įrašinėjo 
radijui. 1996 m. grįžo į Japo
niją, kur apie jos dramatišką 
gyvenimą buvo sukurtas do
kumentinis filmas. Šiuo me
tu septyniasdešimtmetė atli
kėja, turinti sunkią klausos 
negalią, intensyviai koncer
tuoja su įvairiais orkestrais 
bei užsiima labdaringa veik
la. GK 



10 TĖVI~KĖS ŽIBURIAI 2007 .IX. 5 Nr. 36 

KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. . ••..••.. 2.50% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.7&% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.35% 

nuo •••••••••• 7.2&% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.50% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.55% nuo •••••••••• 7.25% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.80% Neklln. turto paakolU: 
5 metų 18nn. lnd611ua •••••••• 3.70% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.50% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.10% 1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.10% 2 metų •••••••• S.95% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 3 metų •••••••• 8.15% 
4 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.30% 
5 metų GIC·mal palūk. •••••• 4.35% 
RRSP, RRIF "Varlable• ••••••• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.7&% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .4.85% 
Taupomqlų Ųlbltą Iki ..•••. 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 8.25% 
5 metų •••••••• 8.40% 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 6.25% 

Amerlkoe dol. lcud. pal. 
taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.50% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: www.rpcul.com 

DEŠIMT STIPENDIJŲ STUDENTAMS, 
KURIAS GAUS 

STUDENTAI· 

KOOPERATYVO NARIAI 
PRAŠOME /TEIKTI PRAŠYMUS 

IKI RUGSĖJO 30 D. 
Prašymo anketą rasite www.rpul.com 

Įvertinant prašymus bus atsižvelgta į mokslo pasiekimus 
ir studento dalyvavimą bendruomenėje 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Streec, Suite 226 
. Richmond Hill , ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3 132 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated. REALTORZI 

POKALBIAI 
Auką telkimo tikslai ir svarba 

Svarbiausia renkant aukas, reikia turėti tikslą ir mokėti uždegti 
žmones, kad jie pajustų ne tik savo kaip aukotojo svarbą, 

bet ir aukos būtinybę 
Aukų rinkimo vajus To

ronto lietuvių bendruomenėje 
turi savo istoriją, tradicijas ir 
vystymosi kryptis. Vertinant 
'lbronto bendruomenę iš isto
rinės perspektyvos, būtina pa
žymėti jos aktyvumą kaip iš
skirtinį bruožą. Aukų telkimą 
galime suskirstyti į tris svar
biausius laikotarpius. Lietuvių 
ateivių banga prieš ir po Pir
mojo pasaulinio karo, kai bu
vo kuriamos parapijos ir per
kamos žemės. Jų suriJJktų au
kų dėka buvo įsteigta Sv. Jono 
Krikštytojo parapija vakari
niame Dundas ir Gorevale 
Ave. kampe. Antroji banga, 
tai ateiviai, kurie atvyko į 'lb
rontą po Antrojo pasaulinio 
karo. Neįmanoma paminėti 
visų aktyviausių aukų te1kėj"q, 
tačiau vieni labiausiai pasižy
mėjusių tuometinių lietuvy
bės puoselėtojų ir idėjų kūrėjų 
bei iniciatorių buvo dr. A Pa
cevičius, V. Matulaitis, J. Straz
das, dr. J. Sungaila, kunigas P. 
Ažubalis, kurie ragino kurti 
parapijas, kredito kooperaty
vus ir kitas įvairias lietuviškas 
institucijas. Tuo laikotarpiu 
buvo nupirkti Lietuvių Namai 
Dundas, vėliau Bloor gatvėse, 
įkurtos kelios parapijos, taip 
pat pastatyti pensininkų na
mai "Vilniaus Manor". Mūsų 
bendruomenės dėka šiandien 
puikuojasi gražūs "Labdaros" 
lietuvių slaugos namai Per 12 
metų (nuo 1990 iki 2002) slau
gos namų statybai buvo su
telkta aukų apie 1. 7 min. do
lerių. 

'Irečioji ateivių banga -
tai lietuviai, atvykę po Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo bei ateiviai iš Suvalkų tri
kampio, kurie aktyviai per
ėmė estafetę iš vyresniosios 
kartos ir tctsia jų tradicijas. 

Pokalbiui prie Apvalaus 
stalo pasidalinti mintimis apie 
'lbronto lietuvių aukų telkimo 
vajų skirtingais laikotarpiais 
pakvietėme lietuvių Namų ir 
"Labdaros" lietuvių slaugos 
namų valdybos pirmininką 
Rimą Sondą, slaugos namų 

vicepirmininką Ernestą Ste
poną, iždininką Alfonsą Ais
bergą, valdybos sekretorių 
Leoną Baziliauską, narius 
Rūtą Snowden ir Ichtiandrą 
Umiežių. 

- V. Rušldenė: Aukų telki
mo tradicijos užsimezgė, kai i 
Torontq atvyko pirmieji ateiviai 
dar priel Pinnqjį pasaulinį ka
rą ir, be abejo, didžiausioji ban
ga po karo. Kas lėmė lių bno
nių geranoriškumą? Greiliau
siai didžiulis troškimas is"laikyti 
lietuvybę svetimame kraite? 

- R. Son<la: 'Thip, be abejo. 
Šiandien mes nebeturime tų 
dienų liudininkų, bet jų dar
bai kalba patys už save. Regis, 
kad tuo metu vyravo kitos 
nuostatos kuriantis svetimoje 
žemėje. Rūpėjo ne tik jų pačių 
duonos kąsnis, bet ir lietuvy
bės puoselėjimas. Gyvenimo 
kūrimas plačiąja prasme, kai 
galvojama, ką mes paliksime 
ateinančioms kartoms. O pa
likta nemažai Šiandien groži
mės ir džiaugiamės nupirkto
mis žemėmis ir vėliau įkurto
mis stovyklavietėmis "Romu
voje1:1, Vasagoje ne tik mes, 
bet ir mūsų vaikai. Vertiname 
tą triūsą, kurį jie Įdėjo, rink
dami aukas ir kurdami para
pijas. 

- E. Steponas: Mes atva
žiavome į 1brontą su antrąja 
ateivių banga. Aš įsijungiau į 
aukų rinkimo vajų Lietuvių 
slaugos namams, tuome~ kai 
buvo baigti statyti "Vilniaus 
Manor' rūmai. Tuometinė val
dyba nusprendė, kad jau lai
kas pradėti slaugos namų sta
tybą. Kaip jau visi žino, iš pra
džių buvo numatyta pradėti 
statybas virš požeminio trau
kinio. Buvo atlikti projektai, 
išleisti pinigai, tačiau po ilgų 
svarstybų buvo padaryta išva
da, kad tai ne pati tinkamiau
sia vieta mūsų slaugos na
mams. O Sveikatos ministeri
ja labai mandagiai ragino su
rasti tinkamesnę vietą slaugos 
namų statybai. Visi slaugos 
namų projektai buvo pritai
kyti prie naujos aplinkos ypa-

------• 1111111111111111111111 
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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 

tumų. lietuvių bendruomenė, 
kaip visuomet, geranoriškai 
atsiliepė i mūsų raginimą su
telkti papildomų lėšų projek
tui paremti. 

- A. Aisbergas: Aš atvy
kau į Kanadą 1951, apsigyve
nau Hamiltone ir įsijungiau i 
aukų telkimo vajų šiame mies
te. Tuomet buvo ruošiamasi 
statyti Jaunimo centrą. Naujai 
atvykę lietuviai, patys kurian
tys gyvenimą svetimoje šalyje, 
mielai atsiliepė i mūsų ragina
mą aukų te1kimą Jaunimo 
centro statybai. Iš surinktų au
kų bei bingo pinigų buvo pa
statyti gražūs namai, kurie iki 
šiol dar tebestovi. Svarbiausia 
renkant aukas, reikia turėti 
tikslą ir mokėti uždegti žmo
nes, kad jie pajustų ne tik savo 
kaip aukotojo svarbą, bet ir 
aukos būtinybę. 'Thip atsitiko ir 
telkiant aukas Lietuvių slaugos 
namams, Mūsų bendruomenės 
nariai pritarė idėjai ir dosniai 
aukojo "lengva ranka>.!. Aš i 
aukų rinkimo vajų Lietuvių 
slaugos namams įsijungiau 
daug vėliau, berods 1998 me
tais. Aš pats iš palikimų sutel
kiau apie 200,000 dolerių. 

- V. .Ruškienė: Iš jūsų pasi
sakymų galima padaryti išva
dą, kad lietuvių bendruomenė 
visuomet pasiruošusi visapu
siškai remti svarbius projektus, 
kaip antai ir "Labdaros" slau
gos namams. 

- R. Sonda: 1990 metais, 
rugsėjo mėnesį Labdaros fon
das įsteigė Lietuvių slaugos 
namų lėšų telkimo komitetą. 
Pradėjo plaukti aukos, paliki
mai, lietuvių bendruomenė 
gyveno šia idėja. Tačiau 1995, 
1996 ir 1997 metais jų entu
ziazmas smarkiai išblėso dėl 
įvykusios Slaugos namų skly
po krizės. Tu.čiau reikalai pasi
taisė, kai buvo numatyta kita 
namų statybos vieta Etobico
ke. Dvylika metų buvo telkia
mos aukos. Būtų sunku šian
dien išskirti aktyviausius tel
kiant aukas, kadangi jų buvo 
gausus būrys. 'I8i turėtų būti 
atskiro straipsnio tema. 

Nukelta j 11-tų psl. 

A NTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKI MAS ir PARDAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



"Labdaros" lietuvių slaugos namų gyventojų grupė Sherway Gardens apsipirkimo centre 
kartu su Programų ruošimo darbuotojomis ir jų pagalbininke savanore J. Vingeliene 

Aukų telkimo ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

- L. Baziliauskas: Vienok, 
aš manyčiau, kad neįmanoma 
nepažymėti kokių talentingų ir 
sumanių aukų telkėjų, kurie 
turėdami specialius projektus, 
sutelkė nemažai auk-ų,. tai V. 
Bireta, P. Firavičius, V. Simkus. 

- V. Ruškienė: Puikuojasi 
gražūs "Labdaros" lietuvių 
slaugos namai. Tačiau vis daž
niau pasigirsta bendruomenės 
balsų, kaip panaudojami jų su
aukoti pinigai ir kokiems tiks
lams reikalingos jų aukos šian
dien? 

- A. Aisbergas: Aukų rin
kimas yra labai svarbi misija. 
Aš manau, apie tai reikia dau
giau informuoti mūsų bend
ruomenę, plačiau išaiškinti 
aukų telkimo tikslingumą ir 
svarbą. Tuomet galima tikėtis 
rezultatų. Pasakyk, Virginija, 
kaip iš tikrųjų panaudojamos 
aukos slaugos namuose? 

- V. Ruškienė: Slaugos na
mų gyvenimas turi savo ypatu
mus ir jų gyventojams tai yra 
reikšmingas metas, kai ne tik 
šeima ir artimiausi draugai, 
bet ir bendruomenė padeda 
jiems įveikti šio laikotarpio 
gyvenimo sunkumus. Sveika
tos apsaugos ministerijos ski
riamas finansavimas patenki
na tik minimalias gyventojų 
reikmes. Bendruomenės su
telkti pinigai padeda gerinant 
jų buitį, paįvairina jiems orga
nizuojamas užsiėmimų prog
ramas, perka reikalingas už
uolaidas ir t.t. Štai, visai nese
niai mūsų pajėgiausiems gy
ventojams Programų rengimo 
komitetas suorganizavo išvy
ką į netoliese esantį Clover
dale apsipirkimo centrą, taip 
pat į Sherway Gardens. Rei
kėjo samdyti autobusą, mo-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l R urrecti n Rd. ~ ronlo 

kėti už kelionę į apsipirkimo 
centrus ir atgal. Šie renginiai 
reikalauja papildomų išlaidų. 

-A. Aisbergas: Buvo pla
nuota pastatyti pastogę slau
gos namų gyventojams nuo 
saulės ir lietaus, vėjo ir sniego. 
Tačiau kol kas jos nėra dėl 
suprantamų priežasčių. Pro
jektai buvo padaryti per bran
gūs, reikalaujantys didelių 
išlaidų. Bet nėra abejonių, jog 
jiems reikalinga vienokia ar 
kitokia pavėsinė. 

- V. Ruškienė: Mes vis daž
niau pajuntame pasyvumą mūsų 
bendruomenėje telkiant aukas. 

- R. Sonda: Tiesą sakant, 
pastebimas toks sustingimo 
laikotarpis. 

- L. Baziliauskas: Mūsų 
lietuvius reikia sugebėti išju
dinti. Kai buvo telkiamos au
kos statant slaugos namus, 
aktyviai įsijungė didžiuma 
bendruomenės narių, ypatin
gai vyresnieji. Jie matė Lietu
vių slaugos namų reikalingu
mą ir dosniai aukojo nemažas 
sumas, tikėdamiesi greitų 
įkurtuvių ir vildamiesi, kad tai 
bus jų priežiūros namai. Ta
čiau, kaip jau buvo minėta, 
statybos užsitęsė. Daug auko
tojų taip ir nesulaukė lietuviš
kų slaugos namų. Aš many
čiau, kad renkant aukas rei
kėtų daugiau skaidrumo: 
skelbti spaudoje, kiek kuris 
asmuo aukojo, kiek iš viso au
kų yra ir kokiam tikslui tos 
aukos yra panaudojamos. 

- R. Sonda: Gerai sakai, 
Leonai. Todėl mes turime pa
galvoti, ko šiandien reikėtų 
mūsų žmonėms. Turime "Vil
niaus Manor" rūmus, "Lab
daros" lietuvių slaugos na
mus, o ar nebūtų gerai turėti 
ir namus pagyvenusiems žmo
J!ė ms (Retirement Home )? 
Zinoma, kad būtų labai puiku. 
Pagalvokite, turėtume lietu-

Fondas 
Foundation 

Tel.:41 - 9-55 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

f{isit utel'1 ta pagrindini kapitala Fonde per 45 metu 
Kanados lietuviiĮ organizacijoms davė 2.09 mln. dol. 

pagalbai Lietuvoje 0.51 mln. dol. bei studemų stipend1]'oms 
Kanadoje įr Li tuvoje 0.37 min. dol. 

Rem : ·me Kanados lietuvių fondą 
ir pri iminkime jį savo te tamentuo e! 

!Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 11 v.r. iki 3 v.p .p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. i1ki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Ntr. J. Trajanovskos 

viškus "Vilniaus Manor", taip 
pat namus pagyvenusiems žmo
nėms, kuriems jau reikalinga 
minimali medicininė priežiū
ra ir pagaliau slaugos namai, 
kuriuose gyventojai gauna 
intensyvią slaugą. Tai kol kas 
skamba kaip svajonė. Bet tai 
visai reali svajonė. Tai projek
tas, kurį mūsų bedruomenė 
tikrai paremtų savo aukomis. 
Lietuvių bendruomenei reikia 
žinoti, kokiems tikslams jie 
aukoj a savo sunkiai uždirbtus 
pinigus. Šis projektas turi ge
rai būti apsvarstytas bendruo
menėje ir patvirtintas "Labda
ros" lietuvių slaugos ir Lietu
vių Namų valdybų. 

- V. Ruškienė: Nemažai lie
tuvių bendrnomenės narių atvi
rai klausia, ar nemokami slau
gos namų darbuotojams atlygi
nimai iš jų suaukotų pinigų? 

-A. Aisbergas: Noriu vie
nareikšmiškai patvirtinti, kad 
Sveikatos ministerija moka 
atlyginimus pagal jų nustatytą 
biudžetą, nenaudojant tam nė 
cento iš aukotų pinigų. 

- V. Ruškienė: Jau daug 
metų bendruomenė laukia Au
kotojų pripažinimo lentos slau
gos namuose. Kaip valdyba 
vertina jos būtinumą ir kada 
galima tikėtis šios idėjos įgyven
dinimo? 

- R. Snowden: Viena
reikšmiškai galima tvirtinti, 
kad tokia Aukotojų pripažini
mo lenta yra būtinybė. Kiek 
žinau, ne kartą buvo padaryti 
projektai. Kol kas neprieita 
vieningos nuomonės. Šiuo 
metu dirba dailininkas ir ar
chitektas, kad Aukotojų lenta 
atitiktų bendruomenės tradi
cijas, laiko reikalavimus, nes 
turime labai daug aukotojų 
pavardžių. Jos visos privalo 
būti pažymėtos. 

Ačiū už pokalbį -
V. Ruškienė 

nr hl~ ... V FOUR SEASONS 
Kl"/frUX\. REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontairio L9Y 1 A2. 

Panluot!an r p(;rkant 
ar lik dėl informacijos 

ol li ngwoodo apy
link·sckrcipkit ; s i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Ele'ktroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeo rgfanbay.com 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.50% už 90-179 d. term. indėlius 
2.60% už 180-269 d. term. ind. 
2.80% už 270-364 d. term. ind. 
3.35% už 1 m. term. indėlius 
3.50% už 2 m. term. indėlius 
3.55% už 3 m. term. indėlius 
3.70% už 4 m. term. indėlius 
3.70% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.10% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.85% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.30% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5. 75% 
2 metų ...... 5.95% 
3 metų ...... 6.05% 
4 metų ...... 6.35% 
5 metų ...... 6.35% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'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 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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D IE MES l O! 
-Kauno a•za19lrl•'' 

v 

"Zalgiris" is coming to Toronto to play the "Raptors" in an exhibition game 
as part of NBA Europe Li'Ve 2007 

v 

Toronto ''Raptors'' vs. ''Zalgiris'' Kaunas 
Wednesday, October 17th, 2007, 7 pmAir Canado, Centre 

"Raplms" pasąiė lietuviams papigbmĮ bilietq. 'lbc l jtln1anian Qmmn1ney has seancd rfiam1ntcd tkkr:CI flum the ''Raplm" in evay availaNc 1Uring area. 
Uf.sisatyti galima dvejopai. You may order discounted ticlreta in two ways: 
OPl'ION l • C..U tlle Bapton Uekd olllce rJ1rect15 anei order 70ur tkbta: 

Clayton Smith: (416) 815-6173 qmjtb@mųi1e!eafas!orts.mm or Lindaay St. Jean: (416) 81S-6122 Jltjęąp@mųile!aflponunm. 
OFl'ION 2 ·IU your complctzd orda form to tlle laptors at 416 3!Ml!HL 

N1lllŽMlllŠ6lm PMNBŠTI, K,41) PRI/ILA.USOTB LIE1'lJJIIfĮ BBNDRUOMBNBI. SURE TO MBN'l'lON mu ARBA MBMBER 

OF 'l'JIB LlTlllJAN1AN CO'MMUNI7'Y. 
JT latmt"4 41J«. IWjllltlw tb1/r.111. OllliM ordtaltų:" ~ """,,, llNlloblir. 

P&WIJUrm D&CUG..MIS IR .lMLWAUKim &WSIM1 PUlASB PASS '17113 ON ANYONB WllO M.a BB IN'l'BltBSTBD- 'l'llB MOltB F.41/S 'l'llB Blf1TEJlJ 

Info: Rlmaa ar SWy3 (416) 766-2996 'R'm"®K""evumm !StpmKuUm'®mpp MI!! 

. ------------------------------------------------------------------·~· . .., 
Toronto Raptors vs. Zalgiris Kaunas 

October 17tti at 7pm at Air Canada Centre 
'The TcrontD Raplors n plea&&d ID otrer di&collllad it8ls ID menmrs of the Ulhuirian Commurity. 

Wear your yella.Y, green, anei red anei brŲJ your uthuanlan tlags to suppcrt thls eventl 

To Order llck*: Simply fil out the form and fax wilh credit card infonnalion to the Toronto 
Rapton; •18 3591191. Please allow 3-6 business days for proce&Sing. 

For MoN Info CIJI: ClaytDn Smilh: (416) 815-6173 csmjlh@mapleltafsqods.r.om or 
Llndsay st. Jean: (416) 815-6122 ls!lean@manleleafsDOrls.eom 

ilCKET REGULAR PRICE LITHUANIAN COMMUNITY # OF SEATS TOTALCOST 
LOCATION PRICE 

Sk11111 $172 $150 
Beeeline 
Primes $150 $130 
Com81' 
Endzon1111 $114 $100 
Lowar Bawl 
Endzones $88 $75 
Balcony 

$59 $54 Primes 
Balcony $40 $32 
Balcony 
Comers $25 $22 

$2.60 PER ilCKET 
SERVICEFEE 

HANDLING FEI! ~ 

TOTALCOST 

MAIUNG INFORllATION PAYMENT INFORllATION 

Name: Bill My. V188D MaaterCard D AmexD 

Address: CC# l l l l l l l l l l l l l l 
City: Explry Dat&: 

Prov: l Postai Code: Name on Card: 

DayPhone: Signature: 

D l wllh ID -MI lrdon111llon ftom Maple LAat Sllelll & Enlartllnment Ud. (MLSE) (~dha ~ NQtldl~ ~ 
~ckn, men:handlle, and pnimallona) nilllll~ ID lhe Tocaito Raplin, tlw TOIDnlD Mųlle L...r., lh• Ton:lfllo Mullle, Tcininm FC, 
Alr canlldll cantnt, •nd Riedi CollaLID • Wl M DllNll' uNlcall 111111 pniduda oi lil..SE. 
EmtlAdd.-: 
No nil'urdl ar a:M...a•. Tlck8ta an1 boak9d an a ft.._.. ft,...._ ._111. ·~ID -iablllr. Tlclalla wll i. nmltld lf ard8r 
lbmla.,. ........ 2--. b9lln h a-- 1Ų198ted.Anytllng NICllYed wtth IMa ll!an 2 W.- befofll the pme reqU811ad wll be 
left .t Nr Cllllda c.ntre Box oftloe for piok·"' .i. 11!• wil oll windowwllenl ycu wil need piotln identifiolllio.1. 

fa' IMlllltlg lllŲI of Ai c.n.s. Centr9 111111 to cantnn gmM *It tini., ~ W'llW'.!fphe P!D 

·----------------------------------------------------------------------· 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Ateitininkai, sendraugiai bei jų 

stovykla Dainavoje 
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ tėvai. Kiekvienos stovyklau

jančios šeimos tėvai ar sene
liai turėjo aktyviai prisidėti 
prie programos. Vieni pamo
kė rankdarbių, kiti vadovavo 
kasdieniniam visų stovyklau
tojų dainavimui, organizavo 
sporto dieną ar sportinius už
siėmimus, išleido stovyklos laik
raš tėlį, režisavo stovyklau-

visuomenėje, apie sendraugių 
ateitininkų ir centro valdybos 
užduotis, apie naujų įstatų 
projektą, kaip paruošti naujus 
suaugusius narius, norinčius 
oficialiai tapti ateitininkais, 
net apie pavadinimą "sen
draugiai". Buvo diskutuojama 
kaip informuoti naujus imi
grantus apie ateitininkus, kaip 

Dainavos stovyklavietėje, 
netoli Detroito, kas vasarą 
vyksta įvairios stovyklos - lie
tuvių kilmės jaunimo (Lithua
nian Heritage ), skautų, moky
tojų, šokių mokytojų, ateiti
ninkų - jaunučių moksleivių, 
ir sendraugių. Rugpjūčio 4 d. 
sėkmingai užsibaigė sendrau
gių ateitininkų stovykla liepos 
29 d. - rugp. 4 d. Joje dalyva
vo arti 250 įvairaus amžiaus sto
vyklautojų iš įvairių JAV vals
tijų (šioje stovykloje nebuvo 
stovyklautojų iš Kanados). Tai 
buvo jaunos šeimos su kūdikiais 
ir vaikais ir su kai kuriom šei
mom stovyklavusieji seneliai. 
Bent vienas iš stovyklaujančių 
šeimų narys, tėvas ar mama, 
yra ateitininkas, o beveik visi 
mokyklinio ir gimnazijos am
žiaus stovyklautojai - ateiti
ninkai. Stovykloje buvo maž
daug 100 vaikų, tai ji vėl užsi
tarnavo savo neoficialų pava
dinimą - "šeimų stovykla", o 
joje vyravo linksma nuotaika 
bei lietuviška, katalikiška, šei
myniška dvasia. 

Daina ateitininkų stovyklavietėje 

2007 m. sendraugių ateiti
ninkų stovyklos tema "Šeima, 
kaimas, kraštas" (Šiaurės 
Amerikos ateitininkų 2006/ 
2007 m. bendras veiklos šūkis 
buvo "Švęskime Kristų šei
moje"). Stovykloje buvo pa
šnekesiai, paskaitos, žaidimai, 
užsiėmimai, sportas, vakari
nės programos, žuvavimas ir 
maudymasis Spyglio ežere. 
Kapelionas - Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktorius kun. 
Gintaras Vitkus, SJ. Kol tėvai 
ir seneliai dalyvavo pašneke
siuose ir paskaitose, vaikus 
užėmė jauni vadovai ir paeiliui 

įančių vaikų vaidinimą ir t.t. 
Sios stovyklos organizacinis 
komitetas rinko stovyklautojų 
pastabomis ir nuomonėmis 
užpildytas anketas, kurias 
peržiūrės, kai pradės planuoti 
2008 m. sendraugių ateitinin
kų stovyklą. 

Stovyklos paskutinę die
ną, šeštadienio rytą, Sendrau
gių ateitininkų centro valdy
bos nariams buvo pavesta ves
ti vieną programos dalį. Po 
trumpo centro valdybos pir
mininkės Janinos U drienės 
žodžio, to ryto dalyvių grupė 
buvo suskirstyta į penkis ma
žesnius diskusinius būrelius, 
kuriuose gyvai buvo svarsto
mos kiekvienam būreliui skir
tingai pateiktos temos - apie 
ateitininkus plačioje lietuvių 

KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SAJUNGOS 

~";.J METINIS SUVAŽIAVIMAS 

2007, rugsėjo 21-23 d.d. 
"Kretingos" stovyklavietėje, Wasaga Beach, ON 

Atstovams: $40 Dalyviams: $65 
(su nakvyne ir maistu) 

Dėl registracijos blankų ir išsamesnės intomacijos rašyti 

kljsvaldyba@yahoo.ca 

KVIEČIAME JAUNIMĄ GAUSIAI DALYVAUTI! 
KLJS valdyba 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmplantų jdėjimas, protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

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

www.watersidedental.ca Tel. 905 271 ·7171 

surasti ir remti ateitininkų 
veiklą "naujesniuose" lietuvių 
telkiniuose. Visi vėl suėjo kar
tu būrelių išvadoms. 

Po ateitininkų federacijos 
valdybos sugrąžinimo į Lietu
vą, Siaurės Amerikoje ilgą lai
ką nebuvo ateitininkų sen
draugių (mokslus baigusių) 
ateitininkų veiklai vadovau
jančios centro valdybos. Tas 
vaidmuo atiteko Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybai. 
Per tą pereinamąjį laikotarpį 
pirmoje kadencijoje ŠAAT 
dirbo buvusios sendraugių 
centro valdybos nariai. (2008 
m. lapkričio mėn. sueis 10 me
tų nuo Šiaurės Amerikos 
ateitininkų (ŠAA) bendrijos 
įregistravimo). Dabar ateiti
ninkai sendraugiai vėl turi sa
vo centro valdybą, kuri, pir
mininkės Janinos U drienės 
vadovaujama, nuo 2007 m. ru
dens stengiasi kuo artimiau 
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Marius Laniauskas ir Vanesa Kašelionis-Sandoval skelbia 
sendraugių pašnekesio išvadas 

užmegzti ryšius su savo na- mas, Lietuvos vyskupų konfe
riais, peržiūrėti sąjungos įsta- rencijos delegatas užsienio 
tus. Centro valdybos nariams lietuvių sielovadai. Savait
rūpi, kad visi sendraugiai atei- galio metu - įvairios paskai
tininkai galėtų prasmingai įsi- tos, pašnekesiai ir vakaronės. 
jungti į savo vietovių ir į bend- Kaip paprastai, studijų savait
rą ateitininkišką ir katalikišką galio dalyviams buvo suteikta 
gyvenimą. Kas, kur, kaip ir proga pabendrauti vieniems 
kada Šiaurės Amerikos sen- su kitais. Šiemet ryšių palai
draugiai ateitininkai veikia, kymo tęstinumą su Lietuva 
priklausys nuo jų pačių noro užtikrino vieno vakaro meno 
ir iniciatyvos. Įtakos, žinoma, atlikėja akt. Virginija Ko
turės jų gyvenamų vietovių ir chanskytė ir ateitininkams 
šiuolaikinės išeivijos gyveni- svarbus asmuo iš Kauno - at
mo sąlygos. Vietovėse sen- vykęs Ateitininkų federacijos 
draugiai ateitininkai dirba pirmininkas Vygantas Mali
įvairiai: būrelio ar klubo pag- nauskas. 
rindu, bendroje vietovės atei- Rengėjai pirmininką Ma
tininkų veikloje, vadovaujant linauską į programą įtraukė 
kultūrinei, religinei ar kitos įvairiai - jo dalyvavimu su dr. 
tematikos vakaronei ar rengi- Aldona Lingertaitiene gvilde
niui visiems vietovės lietu- nant temą "Pasauliečio pasto
viams. Žinoma, yra tokių išei- racinis ir juridinis vaidmuo 
vijos sendraugių ateitininkų, Katalikų Bažnyčioje", jo pra
kurie dažnai lankosi ar net il- nešimu apie Lietuvos ateiti
gesniam išvyksta gyventi Lie- ninkų veiklą bei jo dalyvavi
tuvoje ir ten bendrauja bei mą dviejų (Šiaurės Amerikos) 
dirba su Lietuvos ateitinin- sąjungų, studentų ir sendrau
kais... gių, centro valdybų šaukia-

Paskutinis 2007 m. vasa- muose suvažiavimuose. 
ros ateitininkų susibūrimas Rudenį įvairiuose Šiaurės 
Dainavoje, tai Ateitininkų Amerikos lietuvių telkiniuose 
studijų savaitgalis, įvyko vasa- ir Lietuvoje vėl prasidės atei
ros pabaigoje: rugpjūčio 31 d. tininkų mokslo metai. ŠAAT 
- rugsėjo 3 d. Tai graži buvo jau paskelbė 2007/2008 veik
proga įvairių kartų ateitinin- los metų temą - "Su gyvuoju 
kams susiburti prieš naujų Dievu mes gyvi - širdimi į Si
mokslo metų pradžią. Savait- luvą". Daugiau informacijos 
galio rengėjai, Šiaurės Ameri- apie įvairaus amžiaus Šiaurės 
kos ateitininkų taryba, vėl at- Amerikos ateitininkų veiklą 
gaivino šią gražią tradiciją, ir apie ją koordinuojančią 
kuri dėl įvairių priežasčių bu- Šiaurės Amerikos ateitininkų 
vo nutrūkus dvejus metus. tarybą galima rasti: http:/ 

Studijų savaitgalio kape- /www.ateitis.org. 
lionas buvo prel. Edis Putri- (Ntrs. R. Kubiliūtės) 

Dainuoja ateitininkai savo stovyklavietėje 
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AtA 

SIGITUI KRAŠAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai GRAŽI
NAI, sūnui ALGIUI ir dukrai GIEDREI bei jų šei
moms. Mūsų organiz.acijos lieka dėkingos už jo ilga
metį įnašą sporto srityje -

Prisikėlimo parapijos sporto klubas "Au.fra" 

SKAUTININKUI 

AtA 
LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus Čikagoje, 
skaudžios netekties paliestuosius žmoną s. ALBINĄ, 
dukras - s. INDRĘ PAŠKAUSKIENĘ, ASTĄ, RE

NATĄ, sūnų DONATĄ visų jų šeimas ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia -

Toronto skautininkių/skautininkų draugovė, 
Toronto "$atrijos" ir ''Rambyno" trmta~ 

''Romuvos" valdyba 

AtA 

dr. ALGIMANTUI ČEPULIUI 
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ROMAI, sūnums 
RIMVYDUI, LINUI ir EDVARDUI bei jų šeimoms, 
dukrai DAINAI ir ROMUI PUTERIAMS, ilgame
čiams klubo veikėjams, ir vaikaičiams EMAI ir 
ALGIUI-

Prisikėlimo parapijos sporto klubas "Aušra" 

AtA 

ALBINUI RADŽIŪNUI 
iškeliavus amžinybėn, 

giliai užjaučiame jo žmoną MARTĄ, dukras RITĄ, 

LINĄ ir DANĄ, ilgametj mūsų klubo trenerį sūnų 

VIKTORĄ, valdybos narę marčią INĄ, žaidėjas -

vaikaites ADELĘ ir VIIcrORIJĄ-

Prisikėlimo parapijos sporto klubas "Aušra" 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. rugsėjo 5 ir 19 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. rugsėjo 5 ir 19 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRJSTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

s3;1: is val id o~~~'~,e=~~:1Pysanka" head :;1::• 

Grįžo numirti 
Aa Jonas Aukštaitis, buvęs torontietis verslininkas, il

gesnį laiką negalavęs, gtjžęs gyventi i Lietuvą, š.m. liepos 
15 d. mirė Petrašiūnų slaugos ligoninėje. Palaidotas Vilka
viškyje šalia anksčiau mirusios savo žmonos. Paliko du sū
nus, gyvenančius 'lbronte, ir gimines Lietuvoje. Apie jo 
mirtį rašoXXJ amžius (m. 58, 2007.VIII.1). Velionis Jonas 
Aukštaitis-Stanulis, kilęs iš Praniukų k„ Gelvonų vis„ Uk
mergės apskr., mokėsi Veprių žemės ūkio mokykloje, 1944 
m. įstojo į gen. P. Plechavičiaus vadovaujamą Vietinę rink
tinę. Vokiečiams pastarąją likvidavus, savanoriai kariai 
buvo prievarta išskirstyti darbams bei karinėms tarnyboms 

A.a. Jonas Aukštaitis Vokietijoje. Po karo velionis išvyko i Angliją, o iš ten per-
sikėlė į Kanadą, apsigyveno Turonte, sukūrė šeimą, sėk

mingai vertėsi baldų prekyboje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kasmet lankydavo 
tėvynę, šelpė gimines, aukojo Valdovų rūmų statybai, Prisikėlimo šventovės atnaujinimui. 
Apdovanotas Savanorio medaliu. Inf. 

A t A 
NATALQAI PYKIENEI 

mirus Punske, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą VIOLETĄ RAMA

NAUSKIENĘ, mūsų kooperatyvo darbuotoją, bei 

velionės brolį KAZIMIERĄ DALYTĄ, jų šeimas, 

gimines ir artimuosius -

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba, 
vedėja ir darbuotojai 

AtA 
v 

dr. ALGI.MANTUI CEPULIUI 
mirus, 

jo žmonai, sūnums ir jų šeimoms bei mūsų rėmėjams 

ir stovyklautojams - dukrai DAINAI, jos vyrui 

ROMUI PUTERIUI, vaikaičiams EMAI ir ALGIUI 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

stovykla ''Kretinga" 

Antram jaunystės draugui 

AtA 

ALOYZUI BRIČKUI 
staiga iškeliavus i amžinybę, 

gilią užuojautą reiškiu jo žmonai, dukroms ir 

vienintelei likusiai sesutei IRENAI bei jų 

šeimoms-
Aleksas Kusinskis, 

Wasaga Beach, ON 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
(,,Ą yra žodžiai šventi sudėti 
1/ Į} l) t-. -v ... ~ 
~-""' 

9vt_ei{ė • gerumas • dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd „ Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

l AUKOS l 
$200 - A. Šmulkštienė; 

$112 - S. Petraitienė; $100 - L. 
Daunius, V. Kėžinaitis; $90 -
E. Stankevičius; $40 - E.J. 
Paunksnis; $30 - V. Slotkus, T. 
Povilauskas; $20-dr. J. Skučas, 
L. Stosiūnas, A V. Puodžiūnas; 
$12 - E. Gudinskas; $10 - V. 
Armalis, E.J. Vodopalas, A. 
Leiberis, A žemaitaitis, P. Gir
džius; $5 - K.D. Šimtus. 

Rėmėjo prenumeratų at
siuntė: $70 - R. Miltenis, L. 
Ringus, A. Liutkus, J. Krišto
laitis, P. Pranckevičius, V. Smai
lys, E. Kuchalskis, H. Dalyta, 
A. Leiberis, U. Šiaučiūnas, A. 
Radžiūnas, J. Prasauskas, O. 
Inčiūra, E. Puodžiukas, l. 'Th.u
teras, E. Lukas. 

Rėmėjo prenumeratą ui 
dvejus metus atsiuntė: R.D. 
Puteriai. 

Garbės prenumeratų at
siuntė: $100 - l. Eblers, V. 
Grenke, A Raulinaitis, E Kan
tautas, V. Kėžinaitis; $90 - L. 
Vaitonis; $80 - L. Daunius, L. 
Mačikūnas, G. Stonkus, O. Skė
rius, A V. Puodžiūnas, dr. P. Jo
k.ubka, S. Vasbkys. 

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

A.a. Petro ir Doris Stnokq 
atminimui, užjausdami jų dukrą 
Donna, Bronė Stanienė ir Vida 
TėYi.fkės liburiams aukojo $100. 

A.a. Sigitui Kraiauskui 
mirus, užjausdami velionies 
žmoną Gražiną, sūnų Algį, duk
rą Giedrę su šeimomis bei visus 
artimuosįus, pagerbdami jo at
minimą C.L. Senkevičiai Tėviš
kės iiburiam.t aukojo $SO. 

A.a. Magelionos Laurina
vitlenės atminimui pagerbti, 
užjausdami sūnų Viktorą, broŲ 
Mindaugą su šeima, Skrebūnų 
šeima TėYi.fkės žiburiams auko
jo $50. 

A.a. Leono Rimkaus at
minimui pagerbti Tėviškės žibu
riams aukojo: $100 - A Mik
šienė ir Daiva bei Andrius su 
šeimomis, Č.J. Kurai; $50-G. 
L. (Keršis) Gotthans; $30 - J. 
Pacevičienė; $25 - V. Paulionis, 
R Celejewski, L Matulevičius, 
l. Paškauskienė, M. 'Thmulaitie
nė, O. Senkus. Aukas surinko -
M. Povilaiti.enė, B. Kazlauskai
tė, V. Baliūnienė. 

Visa išeivijos lietuviška 
spauda sunkiai verf.iasi. Rei
kia paramos ir Tniliil tibu
rianu. Kas galite, paremkite 
juos auka, rėmėjo ar garbės 
pnnUD1erata, testamentinio 
palildmu. TŽ leidėjai 
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Zinios iš Lietuvos 
• Šeštajame Pasaulio šach

matų čempionate pagal garsaus 
šachmatininko Roberto Fische
rio sistemą Vokietijos mieste 
Mainz pirmąkart moterų čem
pione tapo tarptautinė did
meistrė Viktorija Čmilytė. 

V. Čmilytė Ntr. LŠF 

• Vokietijos sostinėje Ber
lyne vykusio pasaulio šiuolaiki
nės penkiakovės čempionato 
vyrų estafetės varžybose antra
dienį Lietuvos komanda, kurią 
sudarė Edvinas Krungolcas, 
Andrejus Zadneprovskis ir Ta
das Žemaitis, užėmė penktąją 
vietą. Lietuviai surinko 5468 
taškus. Asmeninėse vyrų varžy
bose A. Zadneprovskis užėmė 
šeštąją, o T. Žemaitis - 33-iąją 

vietas. Komandų įskaitoje Lie
tuvos penkiakovininkai buvo 
aštunti. 

•Vilniaus rajone, "Civins
kų žirgų" sporto klubo bazėje, 
vykusio Lietuvos konkūrų čem
pionato jojant "pony" klasės 
žirgais (žirg~ ūgis iki 148 cm) ir 
mažiausiais Setlendo klasės žir
geliais didžiųjų "pony" žirgų 
klasėje aukso medalį, taurę, 
diplomą ir kelionę į Italiją 
iškovojo kaunietis Vilius Radze
vičius su Avangardu. 

• "Sostinių golfo klubo" 
aikštyne vyko "ARX Baltica 
taurės 2007" varžybos. Dalyva
vo per 70 žaidėjų - 10 moterų 
ir 13 iš užsienio. Vyrų pirmoje 
grupėje ("handicap" O - 17) nu
galėtoju tapo Marius Bružas, 
antrą vietą laimėjo Evaldas 
Čižauskas, trečią - Arnoldas 
Balčiūnas. Tarp moterų (handi
cap O - 54) nugalėtoja tapo 
Svetlana Martyniuk, antrą vie
tą laimėjo Daina Lipps, trečią 
- Renė Budrevičienė. Tolimiau
sius smūgius padarė švedas 
Pierre Norgren ir Regita Šert
vytienė. Arčiausiai prie duobu
tės kamuoliuką primušė japo
nas H. Tsunashima. VP 

A.a. Sigitas Krašauskas, 84 m., žinomas sporto veikėjas, 
keletą metų telkęs ir tvarkęs sporto skyrių Tėviškės žiburiuose, 
bendradarbiavęs kitoje lietuvių spaudoje, ėjęs įvairias va
dovaujančias pareigas ŠALFASS-goje, po ilgesnės ligos mirė 
rugpjūčio 25 d. Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mis
sissaugoje, ON, rugpjūčio 28 d. dalyvaujant dideliam būriui 
tautiečių. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo atsiradu ios ryšium su kūno 

užal jimu iši šk jima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkima /parda imas 
• k nsuJtacijo Li tuvo r publik is · s klau imai 

295 The West Mall 6th Floor Toronto ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacęlawfirm,com 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;": ~7~~,tl}-~~- J "-~...2..,. ~p· 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ (''parking'') 

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

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal k l ientų pageidavimus. 

A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

A Garantuojame au kščiaus ios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ - TORONTO APYLINKĖ 
THE LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY-TORONTO CHAPTER 
1 Resurrection Road Toronto, Ontario M9A 5G1 • Canada 

/ 416.533.3292 • 416.533.2282 (F) 

Poeto B. Brazdžionio 100-ųjų gimi1mo metinių minėjimas 

"KOKS DIDELIS TAS GROŽIO ILGESYS" 

Įvyks 2007 m. rugsėjo 9, sekmadienĮ, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje 

DALYVAUS aktorė iš Lietuvos VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ ir deklamuos 
Bernardo Brazdžionio kūrybą iš "Per pasauli keliauja žmogus" bei 

kitų žinomų rašytojų tekstus. Programoje taip pat dalyvaus 
AGILĖ STORYK (violončelė). Organizuoja KLB Toronto apylinkės valdyba 

~ 
MINĖJIMAS Wasaga .Beach, ON, rugsėjo 8 d., 6 vaL Gerojo Ganytojo 

misijoje. Organizuoja KLB Vasagos apylinkės valdyba 

Dėl pilnesnės informacijos apie minėjimą prašome pažiūrėti tinklalapyje www.torontolietuviai.org 

Užsienio lietuvių ugdymo įstaigų vadovams, 
pedagogams, auklėtiniams ir jų tėveliams 

Brangi,eji! Sveikiname Jus Rugsėjo 1-osios -Mokslo ir žinių dienos proga. 

Užsienio lietuvių ugdymo įstaigos - tai lietuvybės židiniai jūsų gyvenamuose kraštuose, židiniai, 
kuriuose vaikai mokomi gimtosios kalbos, supažindinami su savo tautos etnokultūra, istorija, 

tradicijomis, papročiais, kuriuose vaikams diegiama meilė, 
pareigos jausmas savo tautai ir valstybei. 

Mieli mokytojai! Jūsų pasiaukojantis darbas nusipelno didelės pagarbos ir įvertinimo. Lietuvos 
Vyriausybė remia ir ateityje rems užsienio lietuvių ugdymo įstaigas, sieks, kad jos būtų aprūpintos 
mokymo priemonėmis, o pedagogai turėtų galimybę tobulintis, kelti profesinę ir dalykinę kvali

fikaciją, bendrauti su savo kolegomis Lietuvoje. 
Mokymasis, ypač toli nuo Tėvynės - tai nelengvas kasdienis darbas, reikalaujantis atkaklumo, dar
bštumo, draugiškumo vieni kitiems, sugebėjimo siekti užsibrėžto tikslo, noro daugiau sužinoti. Šių 

gražių savybių linkime mokiniams. Jūsų žinios, jaunos rankos, 
aštrus protas bus labai reikalingi Lietuvai. 

Linkime visiems optimizmo, susitelkimo, tikėjimo savo jėgomis, prasmingų mokslo 
dienų ir lūkesčių išsipildymo. 

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Generalinis direktorius Antanas Petrauskas 

Vilnius 2007 m. rugpjūčio 24 d. 

Toronto vyrų choras "Aras" renkasi repeticijoms pirmadie
nį, rugsėjo 17, 6.30 v.v. Toronto Lietuvių Namuose. Vadovybė 
ir valdyba kviečia choristus sugrįžti ir laukia naujų. 

Atl iekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD.t TORONTO ON 

(prie Evan:s] 
Savininkas Jurgis Kulie$1us 

Choro valdyba 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

~W~V.:~~ 

11:> E r.J l~ L C::~ F=it. E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <4te> 763-5677 

MERIKOS LF ZINIOS 

Jūsų nuomonė svarbi! Da
lyvaukite apklausoje apie Ame
rikos lietuvių fondo pelno 
skirstymą, pareikšdami savo at
virą nuomonę. Padėsite Fondui 
geriau suprasti šiandieninės vi
suomenės poreikius. Prašytume 
atsiliepti iki 2007 m. rugsėjo 21 
d. Jei negavote anketų paštu, 
galite dalyvauti apklausoje ap
silankydami interneto tinklala
pyje www.lithuanianfounda
tion.org. ALF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630 257-1616, admin@lith
fund.org. 

Vartotų daiktų išpardavi
mas rengiamas rugsėjo 8, šeš
tadienį, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 
Latvių centre ( 4 Credit Union 
Dr., prie Eglinton g., į rytus 
nuo Don Valley Pkwy. ). Pel
nas skiriamas centro remon
tui ir atnaujinimui. Informa
cija teikiama tel. 416 759-4900 
arba interneto tinklalapyje 
www .latviancentre.org. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
14 l. (4 16) 763-51 & 1 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį pamaldos 
11.15 v.r., kuriose bus dalinama 
Šv. Komunija. Pamokslas -

Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios anglų kalba. Pamaldų metu vyks 
• Rugsėjo 9, sekmad., Lie- • Šis penktadienis yra mė- Sekmadienio mokyklos pamo-

tuvos kankinių šventovėje bus nesio pirmasis. Pirmą mėnesio kos. Po pamaldų posėdžiaus 
grįžtama prie įprastinės sekma- penktadienį 7 v.v. vyksta Mišios Moterų draugija. 
dienio Mišių tvarkos ir tą dieną ir šv. Valanda. Prieš Mišias yra • Tarybos posėdis įvyks 
Mišios bus 9.30 v.r. ir 11 v.r. klausoma išpažinčių. penktadienį, rugsėjo 14, 2 v.p.p. 

• Punske mirė a.a. Natalija • Parapijos vaikų choras Gyčio ir Editos Sernų namuose, 
Pykienė, 71 m. amžiaus, mūsų pradeda repeticijas šį sekmadie- Palgrave, ON. 
parapijietės Violetos Rama- nį po 10.45 v.r. Mišių parapijos Lietuvių Namų žinios 
nauskienės mama ir parapijie- muzikos studijoje. Repeticijos • Rugsėjo 2 d. LN svetai-
čio Kazimiero Balytos sesuo. vyks sekmadieniais tuo pačiu nėje pietavo 105 svečiai. 

• Rugpjūčio 28, antradie- laiku. Parapijos šventovėj šis • LN valdybos posėdis -
nį, palaidotas a.a. Leonas Rim- choras giedos rugsėjo 30 d. Pa- rugsėjo 12, trečiad., 7 v.v. LN 
kus, 83 m. amžiaus. rapijos "Retkartinis" choras re- seklyčioje, "Labdaros" - rugsė-

• Rugsėjo 7 yra pirmasis petuos rugsėjo 23 d., 9.30 v.r. ir jo 26 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
mėnesio penktadienis. Tą die- tą pačią dieną giedos 10.45 v.r. • Dėmesio! Rugsėjo 3 Is-
ną Lietuvos kankinių šventovė- Mišiose. panijoje prasidėjo Europos 
je Mišios bus iJ po pietų 5 val., • Rugpjūčio 31 d. palaido- krepšinio čempionatas, kuria
o po Mišių - Sv. Valanda prie tas a.a. Albinas Radžiūnas, 89 me dalyvauja ir Lietuvos vyrų 
išstatyto Švenčiausiojo. m. Paliko žmoną Martą, sūnų krepšinio rinktinė. Besidomin-

• Parapijos choras pirma- Viktorą su šeima ir dukras Ritą, čius šiomis varžybomis kviečia
jai savo repeticijai po vasaros Daną ir Liną. Klyvlans:Ie mirė me į barą "Lokys" stebėti tie
atostogų renkasi rugsėjo 9, sek- a.a. dr. Algimantas Cepulis, sioginių televizijos transliacijų 
mad., ir tą dieną jau giedos 11 Dainos Puterienės tėvelis. iš Ispanijos. Dėl platesnės in
v.r. Mišiose. Kviečiame į chorą • Prašom registruoti vaikus formacijos, varžybų tvarkaraš
įsijungti naujus narius ir tuo Pirmai Komunijai ir Sutvirtini- čio ir laiko prašome skambinti 
prisidėti prie iškilmingo Dievo mo sakramentui pasiruošimo į LN raštinę tel. 416 532-3311 
garbinimo giesme mūsų šven- pamokoms. Pirmai Komunijai arba į barą tel. 416 534-8214. 
tovėje. registruojami vaikai, sulaukę 7 • Galima išsinuomoti barą 

• Ieškoma virėjos ar virėjo, metų, o Sutvirtinimui 12 m. am- "Lokys" ir privatiems renginiams. 
kad apsiimtų lietuviškų patie- žiaus. Prašom registruoti vaikus Teirautis LN raštinėje. 
kalų (cepelinų, bulvinių plokš- parapijos raštinėj šiokiadieniais Slaugos namų žinios 
tainių ir pan.) gaminimu bei tarp 9 v.r. ir 4 v.p.p. tel. 416 SI J 

• augos namams a.a. . 
pardavinėjimu parapijos salėje 533-0621, o sekmadieniais po Aukštaičio atminimui aukojo: 
po Mišių sekmadieniais. Susi- kiekvienų Mišių. $400 _ F. Mockus; $100 _ s. 
domėjusius prašome skambinti • KLK moterų dr-jos šios 
Į. kleboniJ·ą tel. 905 277-4320. .. ky . . . ki Draugelienė. Nuoširdžiai dėko-

parap11os s naus susmn mas, jame už aukas. Jos priimamos 
• Lietuvos kankinių me- kuriame bus renkama nauja Toronto Lietuvių Namų rašti

tinė šventė - mūsų parapijos valdyba, vyks rugsėjo 23 d., po nėje, Toronto ir Hamiltono kre
atlaidai - bus rugsėjo 30, sek- 12.15 v.d. Mišių parapijos salė- dito kooperatyvuose, arba 
madienį. Iškilmės prasidės 3 je. Sudaryta nominacijų komi- siųsti tiesiog adresu: Labdara, 
v.p.p. eisena su Švenčiausiuoju sija: Daiva Vorps, 416 484-8009 1573 Bloor St.W., Toronto, ON. 
iš šventovės į kapinių Jwplyčią. ir Zita Klevinienė, 905 279-
Ten bus palaiminimas Svenčiau- 1505. Narės, norinčios kandi- Maironio mokyklos žinios 
siuoju, ir vėl grįžtama į šven- datuoti į valdybą, yra prašomos • Mokslo metai prasidės 
tovę Mišioms. Po Mišių - 5 susisiekti su bet kuria nomi- rugsėjo 15 d. Renkamės 9.30v.r. 
v.p.p. iškilmingos vaišės Ana- nacijų komisijos nare. didžiojoje mokyklos salėje. 
pilio salėje. Meninę programą • Parapijos vartotų daiktų • Registracija naujiems -
vaišių metu atliks Wasaga ir drabužių išpardavimas vyks rugsėjo 15 d., 9.15 v.r. Kviečia
Beach lietuvių dramos sam- spalio 26-27 d.d. Pelnas skiria- me registruoti į jaunųjų darželį 
būris "Kibirkštis", suvaidin- mas šalpai Lietuvoje ir Kana- ketverių metų amžiaus vaik$. u~ 
damas ištrauką iš Sekminių doje. Registracijos mokestis - 22 
vainiko, ir Wasaga Beach "Bo- • Mišios sekmad., rugsėjo vienam, $250 šeimai. Mokykla 
čių" choro moterų tri1'ulė. Bi- 9 8 v z· K -"OurLadyofPeace"-70Mat-: v.r. uz a.a. 1gmą az- t" A (t B1 ir Kipling 
11.etus Į. va1·sves nuo rugse·1·0 9, l k 9 v B d ice ve. arp oor aus ą; v.r. uz a.a. ernar ą · ) d·· v. z b · ki 
Sekmadienio, parapiJ"os salė1"e p k ·v· 10 45 v gatvių· Ve eJa - · !lvnc e-et ev1c1ų; · v.r. uz a.a. · t l 905 271 6859 ZS 
sekmadieniais platins Regina Magdaleną Barščiauskienę, už ne, e · - · 
Celejewska. Kitomis dienomis a.a. Zofiją Zaleckienę, už a.a. Fe- Muziejaus-archyvo žinios 
prašome jai skambinti į namus liciją (l m.) ir Vytautą Skrins- • KLMA gavo dvi įdomias 
tel. 416 231-8832. kus; 12.15 v.d. Alfonso ir Vidos knygas. Apie įvykius, žmones ir 

• Anapilio knygyne galima Stanevičių 40-ties metų vedybi- save - a.a. dr. Br. Povilaičio 
įsigyti liepos-rugpjūčio Lithua- nio gyvenimo sukakties proga. prisiminimų knygą padovanojo 
nian Heritage žurnalo laidą. jo našlė Monika Povilaitienė. 
Taip pat galima įsigyti įvairių l AUKOS l Sudarytoja-jos dukterėčia Ra-
nupigintų knygų bei muzikos ._ ____ ..._._...._ __ __. munė Kubiliūtė. Antrąją -Paui 
juostelių. Šv. Jono lietuvių kapinėms and Mary Gudjurgis: Lithua-

• Mišios rugsėjo 9, sekma- $200 aukojo K.O. Asevičiai. nian Refugees - a.a. dr. Povilo 
d . . 9 30 v p t A.a. Broniaus Povilaičio Gudjurgio, DVM, ir dr. Marijos 
1enĮ: · v.r. uz a.a. e rą, 100-ąsias gimimo metines (rug-

Agotą ir Joną Lorentus; 11 v.r. Račiūnaitės-Gudjurgienės, 
sė1· o 5 d.) minint žmona Monika DDS · · ·n1·m knygą pado už parapiJ·ą·, Vasagos Gero1· o , pns1m1 ų -
Povilaitienė Tėviškės žiburiams · · - p 1· G d Ganytojo šventovėje, rugsėjo vanojo JŲ sunus au ms u -

9 k d 10 30 v aukojo $200. jurgis. Jis ir sesuo Daina Gud-
' se ma ., · v.r. uz a.a. A.a. Vyto Murausko prisi- d · 

Vladą ir Eleną Bražiusv ir Da- jurgytė-Taven 2006 m. ją su are 
minimui krikšto duktė Ramona ·v • ankr vv· t t 20 nutę Bražienę,· Delhi Sv. Ka- 1s tevo r asc10, a ras o m. 
Bell su šeima ir Loreta Muraus- · · t" J" "Id· d zimiero šventovėje, rugsėjo 8, po JO mir ies. Į pap1 e r. 

v v d 3 v T. kienė Tėviškės žiburiams auko- Gudjurgienė, pasakojusi apie sesta ., v.p.p. uz a.a . .leresę 
1
.0 $50. b · · 

Gailevičiūtę. jų gyvenimą Lietuvoje, pa ege-
A.a. Sigitui Krašauskui mi- 1· t kl · s ak berge ·u:o Šaukiamas Šiluvos M. ių s ovy OJe P en • v~ -

rus, užjausdama šeimą, Albina kietijoje, ir įsikuriant Kanadoje. 
Marijos parapijos ir Londono Rimkienė Tėviškės žiburiams • KLMA priima visokią 
LB apylinkės VISUOTINIS aukojo $50. medžiagą, kuri padeda nušvies-
SUSIRINKIMAS rugsėjo 16, KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū- ti Kanados lietuvių gyvenimą. 
sekmad., 4 v.p.p. Šill~~os M. pinu keliaujantiems į užsienį ir Norintys padovanoti lietuviškų 
Marijos parapijos sa eJe. Bus atvykstantiems į Kanadą. Skam- leidinių, asmeninės ar organi
sprendžiami šventovės ir salės binti Mariui Rusinui tel. 416 zacinės archyvinės, kultūrinės 
pastato reikalai. Prašome visus 588-2808 (ext. 26) dienos metu. ar istorinės medžiagos, arba 
lietuvius dalyvauti. norintys pasiskolinti knygų iš 
JOTVA CONSTRUCTION. At- CLEAN FOREVER. Valome ki- bibliotekos ar pasinaudoti ar
lieka staliaus, vidaus sienų (dry- limus, minkštus baldus ir au- chyvine medžiaga yra prašomi 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, tomobilių vidų nauju būdu - susisiekti su KLMA laikinu 
elektros įvedimo, "plumbing" sausomis putomis. Kilimas iš- administratoriumi dr. Arūnu 
darbus. Skambinti Algiui tel. džiūna per 1-2 val. Labai gera Pabedinsku tel. 905 566-8755 
905 824-9821arba416 882-8531. kokybė. Tel. 416 503-1687. arba lm-a@klb.org. Inf. 

~ MONTREAisms 

Montrealio "Rūtos" klubo surengtame atsisveikinime su Kos
tu Andruškevičiumi (antras iš dešinės) Ntr. Z. Burkšaičio 

Aušros Vartų parapija 
Auksinio amžiaus "Rūtos" klubas suruošė labai puikias 

vaišes savo nariams rugpjūčio 29 d. Aušros Vartų salėje. Šį pas
kutinį rugpjūčio trečiadienį buvo pasveikinti trys šį mėnesį gim
tadienį švenčiantys nariai: Genovaitė Kudžmienė, Petras 
Girdžius ir Pranas Vapšys. Bet pagrindinis šio renginio tikslas 
buvo atsisveikinti su visų mylimu ir gerbiamu Kostu Andruške
vičiumi, kuris mirus žmonai Ievai, išvyksta gyventi į Vankuverį 
pas dukrą Jolantą. Kosto nueitą kelią Montrealyje, o ypač įdė
tas pastangas steigiant lietuviškas vasarvjetes prie Dainavos 
ežero, gražiai paminėjo Birutė Nagienė. Si vasarvietė buvo ir 
Montrealio jaunimo ansamblio "Gintaras" gimtinė. Kleb. kun. 
G. Mieldažiui palaiminus stalą, visi vaišinosi, dalinosi jaunų 
dienų prisiminimais ir neskubėjo skirstytis. Džiugu, kad valdyba 
nuoširdžiai rūpinasi sa~o nariais ir sudaro progą jaukiai praleisti 
trečiadienių popietes. Siam subuvimui vaišes paruošė J. Blauz
džiūnienė ir E. Burkšaitienė. Klubo pirmininkė - H. Lapinienė. 

Lietuvos karaliaus Mindaugo-Neringos šaulių kuopa 
rugsėjo 16 d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų salėje rengia "ce
pelinų" pietus su menine programa. Auka- $15. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, rugsėjo 2 svečias kun. Paulius Mališką, aukojo 

šv. Mišias. Jis prisiminė maldose velionę Madeleine Zukaus
kienę, kleb. kun. Aloyzą, visus parapijiečius ir šimtmečio su
kaktį. Gražų pamokslą pasakė lietuvių ir prancūzų kalbomis. 

"Auksinis ratelis" pradės naują veiklos sezoną ketvirtadie
nį, rugsėjo 13 kaip visada šventovės salėje. 

Šimtmečio komitetas praneša, kad bilietus į šimtmečio 
pokylį ir į koncertą galima įsigyti iki rugsėjo 15 d. 

"Knights or Columbus" organizacija, kuri išnuomojo ir iš
dažė mūsų salę, paruoš pusryčius kartą per mėnesį. Sekmadienį, 
rugsėjo 30 jie paruoš pusryčius. Po to galėsim žaisti "bingo". 
Visi kviečiami atsilankyti. 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams. Aukojo: $350 - Toronto Prisikėlimo pa
rapija; $150 - J. Pakulis; po $100 - kun. Aranauskas, D. Kausi
las, D.C. Vasiliauskas. VL 

Parapijiečiai Guy Zenaitis, Julija Klimavičiūtė-Bernotienė ir 
Albina Karpavičiūtė-Astrauskienė, gimę Montrealyje, buvo 
pakrikštyti Sv. Kazimiero šventovėje ir dabar kiekvieną sekma
dienį dalyvauja Mišiose Ntr. C. Parsons 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'AX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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


