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Nemesk kelio dėl takelio 
Kai gelsta medžiai ir dienos trumpėja, kažkas lyg sakyte 

sako - pasidžiaugę vasaros malonumais grįžkime prie 
pradėtų darbų, tęskime lietuviškąją veiklą, planuokime, visi 
krutėkime, nors ir skirtingais būdais, bet to paties tikslo 
siekdami. 

E INANT vis tuo pačiu įprastu keliu, rodos, jokių pri
minimų ar paraginimų nereikėtų. Kas įpratęs dirbti, 
dirbs ir toliau; kas pradės, stengsis būti naudingu. 

Tegu tik sveikaJos ir jėgų tiems garbingiems savanoriams 
Dievas duotų. Ziemos sezono veiklą pradedant, jokių kitų 
kliūčių, rodos, nematyti. Tik vis pasitikrinti, kas esame, ko
dėl bendruomeninius darbus dirbame, ne pro šalį. Žinoma, 
ir pakartotinai pasižadėti tęsti kas vykdoma, kas būtinai 
reikalinga išlaikyti savo tautinei tapatybei, gyvenant tarp 
daugybės kitų kultūrų ir tikint, kad išlikti savimi yra didelė 
vertybė. O pastaroji neprarandama, jei stengiamasi ir ati
tinkamai veikiama, nes aplinka išeivio, kur jis begyventų, 
nėra palanki tai vertybei lengvai išsaugoti. Taigi, tik mūsų 
pačių pastangos ir pagalba bei parama iš tėvynės tegali 
teikti laukiamų rezultatų. Lietuvybės klausimu, kuris nor
maliai mums visada labiausiai rūpėjo, pasigirsta ir kitokių 
balsų. Štai Draugas 2007 m. rugpjūčio 23 d. laidoje paskel
bė Mykolo Gudelio nuomonę, pavadintą "Turime dvi ga
limybes: pažinti pasaulį arba slėptis po trispalve". Straips
nio išnašoje stambiomis raidėmis pabrėžta: "Manau, būtų 
kur kas geriau, jei kurį laiką pamirštumėme, kad esame lie
tuviai, ir pabandytumėme kurį laiką pabūti pasaulio pilie
čiais. Įgyta patirtis labai praverstų grįžus Tėvynėn". Ką gi -
nuomonė yra nuomonė. Bet tai lyg kažkoks naujas sumany
mas, kaip pasitarnauti tėvynei net pamirštant kas esame. 
Jei viešai skelbiamas, gal ir susilauks diskusijų? Šia proga 
tik norėtųsi prisiminti, kad ne viskas, kas atrodo nauja ir 
originalu, turėtų sujudinti "ramiuosius vandenis". O apie 
pasaulio pilietiškumą, kosmopolitizmą, net ir Lietuvoje kal
bėta jau prieš šimtą metų. Šiuo metu mums, lietuviams, už
tektų dvigubos pilietybės. Tai jau būtų nebloga pradžia, ir 
tai be jokių pastangų užmiršti kas esi. 

K AD tėvynės netekę lietuviai ieško lietuvių, kad taip 
buvo karui pasibaigus ir kad taip yra dar ir dabar -
toks reiškinys aiškiai parodo, kad bet kokie teoriniai 

aiškinimai apie kažkokį atsilikimą, naują tautybių sampra
tą, apie pasaulines pilietybes daugelio mūsų nesudomina. 
Lietuvių išeivių noras ir ryžtas išlikti kas esame buvo ir pa
silieka gana stiprus ir nenustumiamas į antrą gyvenimo pla
ną. Ypač akivaizdžiai ir ryškiai čia matomos tos šeimos, ku
rios augina vaikus ir stengiasi, kad jų atžalos nenutoltų nuo 
lietuviškumo. Užtat steigiamos savos mokyklos, vaikai siun
čiami į lietuviškas organizacijas, daromos sąlygos, kad ir 
privačiai lietuviukai draugautų, kurtų lietuviškas šeimas. O 
tiesiog ne vieną išeivį jaudina žinios, kad tėvai, pagyvenę iš
svajotoje Amerikoje, dėl savo vaikų lietuviškumo apsi
sprendžia grįžti tėvynėn. Kai šitokie dalykai dedasi, nerei
kėtų per greit pulti į nusivylimą, kad nebėra patriotų, kad 
tauta nykstanti. Žinoma, buvo, yra ir bus žmonių, kuriems 
tėvynė ten, kur galima prabangiau ir sočiau gyventi. Tokie 
kaip kitaminčiai dažniausiai ir išlenda į viešumą ir skleidžia 
nereikalingą pesimizmą. Ačiū Dievui, lietuvybė išeivijoje 
dar tvirtai laikosi. Žiemos sezono veiklą pradedant, glaudūs 
ryšiai su Lietuva, organizacijų, sambūrių, švietimo instituci
jų bendravimas teskatina visus naujiems sumanymams. Juk 
įvairiose lietuviškos darbuotės srityse dar ne viskas padary
ta, ne viskas ir pritaikyta besikeičiant gyvenimo sąlygoms ir 
žmonių poreikiams. Finansiškai išeivija dabar žymiai pajė
gesnė nei ji buvo prieš keliasdešimt metų. Todėl ir didesni 
projektai galėtų būti lengviau įgyvendinami. Ko labiausiai 
ateitin slenkant gali pritrūkti - tai savanorių veikėjų. O jų 
visada reikės. Belieka dėkoti tiems, kurie ligi šiolei dirbo, ir 
naujiems įsijungiantiems. ČS 
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SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Visuomet, kai mūsų tauta atsidurdavo 
sunkioje būklėje, kai jai grėse sunaikinimo ir 
kitokie pavojai, paguodos ir stiprybės jai teik
davo rašytas Žodis - istoriko, rašytojo, poeto 
padrąsinimas, kad meilė Tėvynei, jos laisvei 
negali būti iškeičiama ar atsižadama. Šitaip 
įvairiais laikais mūsų tautos savigarbą ir istori
nę atmintį žadino S. Daukantas, S. Stanevi

čius, vyskupas A. Ba
ranauskas, aušrinin
kai ir varpininkai J. 
Basanavičius ir V. 
Kudirka, P. Vaičaitis 
ir Maironis. Dvide
šimtojo šimtmečio 
viduryje, kai nese
niai atkurta nepri
klausoma Lietuva pa
tyrė dar vieną sunkų 
ir skaudų istorijos 
smūgį, perskėlusį 
tautą į dvi dalis, to
kia dvasine atrama 
tapo Bernardas Braz
džionis ir jo kūryba. 
Šiemet suėjo 100 
metų nuo poeto gi
mimo. Šiai sukakčiai 

Akt. V. Kochanskytė paminėti ir buvo su-
rengtas poezijos va

karas Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Ta 
proga KLB Toronto apylinkės valdyba iš 
Lietuvos pakvietė aktorę Virginiją Kochans
kytę. Ji kartu su violončelininke Agile Storyk 
atliko programą "Koks didelis tas grožio 
ilgesys". 

Pirmoji programos dalis buvo skirta B. 
Brazdžioniui, jo gyvenimui ir kūrybai. Pradė
jusi ją eilėraščiu Per pasaulį keliauja žmogus 
aktorė tarsi pravedė mus skaudžiu ir nelengvu 
keliu, kurį nuėjo poetas nuo gimtųjų Stebei
kėlių iki Los Angeles Didžiojo vandenyno pa
krantėje. Parinkusi ir deklamavusi iš įvairaus 
kūrybinio laikotarpio eilėraščių - romantiškų, 
lyriško atsisveikinimo su gimtine, skaudaus il
gesio ir prašančius teisingumo kenčiančiai 
tautai, aktorė priminė, kokia nelengva jo žmo
giškoji ir kūrybinė kelionė, koks įvairus paliki
mas. B. Brazdžionis paliko mums beveik tris 
dešimtis poezijos rinkinių, gal dvi dešimtis 
knygų vaikams, tarp jų ir Meškiuką Rudnosiu
ką, kurį jau skaito kelios Lietuvos vaikų kar
tos. O dar vertimai ir daugybė literatūrinių va-

karų„. Juose skambėjusios poeto eilės apie 
Lietuvos sunkią dalį, pavergtų jos žmonių 
skausmą, nepalaužiamą tikėjimą Tėvynės atei
timi stiprino ir išeivijoje gyvenančių, ir Lie
tuvoje pasilikusių tautiečių dvasią. 

Tuometinė sovietinė Lietuvos valdžia ne
mėgo visų išeivijos poetų, ypač nemėgstamas 
buvo B. Brazdžionis. Poetas nebijojo įvardinti 
ir kreiptis į Lietuvos skriaudėjus, priminda
mas jiems, kas atsitinka tautos niekintojams ir 
išdavikams. Kai Lietuvoje agresyvieji ateistai 
pradėjo persekioti Bažnyčią ir jos rėmėjus, B. 
Brazdžionio maldos-eilėraščiai stiprino viltį, 
kad tauta dar sulauks teisingumo ir meilės, 
Aukščiausiojo paramos. Poeto-pranašo žo
džiai išsipildė - dar gyvam esant Lietuva at
gavo nepriklausomybę. Jos atstatymo ir įtvirti
nimo dienomis poetas jau buvo kartu su savo 
gimtojo krašto žmonėmis. Jo kūryba skam
bėjo poezijos pavasarių šventėse ir mitin
guose. 

Naujai atkurta Lietuvos respublikos vals
tybė dar spėjo padėkoti B. Brazdžioniui. Jis 
buvo išrinktas Kauno ir Pasvalio miestų gar
bės piliečiu, Kauno Vytauto Didžiojo universi
teto garbės daktaru, apdovanotas DLK Ge
dimino ordinu. Išskirtinių apdovanojimų 
poetas sulaukė ir iš popiežiaus Jono Pauliaus 
11 - jam skirtas medalis "Pro Ecclesia et 
Pontifice" ir aukščiausias Vatikano pripažini
mo ženklas - Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių 
Komandieriaus ordinas. Ir svarbiausia - į Lie
tuvą grįžo B. Brazdžionio kūryba, ji leidžiama 
pakartotinais leidimais, grąžinta į mokyklinius 
vadovėlius, bibliotekų lentynas. 

Antroje programos dalyje skambėjo kitų 
lietuvių poetų, kitataučių rašytojų kūryba apie 
meilę, gyvenimo džiaugsmą ir jaunystės viltis, 
lūkesčius ir nusivylimus, paįvairinta aktorės 
apmąstymais, vaidybos intarpais. Ši žaisminga 
programos dalis, nors ir nesusijusi su pagrin
dine minėjimo proga, parodė, kokios gyvastin
gos ir įdomios poezijos turime, kaip žodis gali 
išreikšti mūsų jausmus ir vidinę būseną. 

Vakaro programą pateikė jos atlikėja akt. 
V. Kochanskytė, pati su talkininkais paruošusi 
jaukią ir šviesią "B. Brazdžionio svetainę" 
scenoje. Ji viena iš pirmųjų Lietuvoje su išeivi
jos kūryba supažindino šimtus poezijos mėgėjų 
Lietuvoje, JAV, Estijoje, Čekijoje, Rusijoje. Su 
išeivijos poetų kūrybos skaitymais V. Kochans
kytė 1993 m lankėsi ir Toronte. 

Nukeltai 6-tą psl. 

KLB Toronto apylinkės valdyba su programos atlikėjomis ir talkininkais rugsėjo 9 d. po 
koncerto-minėjimo "Koks didelis tas grožio ilgesys". Iš k. L. Baziliauskas, D. Mašanauskaitė, 
B. Jurienė, violončelininkė A. Storyk, aktorė V. Kochanskytė, kuo. A. Simanavičius, OFM, 
pirm. D. Garbaliauskienė, D. Steponaitienė, M. Povilaitienė, Ž lgnatavičienė, Vasagos LB 
pirm. R. Poškienė, D. Sonda Ntrs. K. Poškaus 
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Pirmasis Lietuvos 
kardinolas 

JUSTINAS PIKŪNAS 

Nepraėjus nė dviem 
šimtmečiams nuo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
(LDK) krikšto, išskirtinai 
garsioje Radvilų giminėje, 
davusioje 22 kanclerius, 37 
vaivadas, 3 vyskupus ir daug 
kitų aukštų valstybės parei
gūnų, Vilniuje 1556 m. gimė 
antrasis sūnus, kuris buvo 
pavadintas Jurgiu. Būsimojo 
kardinolo tėvas Mikalojus 
Radvila (Juodasis) buvo 
DLK kancleris ir Vilniaus 
vaivada. Tuo metu jis buvo 
kalvinų globėjas, todėl ir jo 
4 sūnūs buvo auklėjami pro
testantų tikėjime. Jų motina 
buvo Elzbieta Šidloveckaitė, 
Olykos ir Nesvyžiaus kuni
gaikščių dukra. Tėvui mirus 
12-mečio Jurgio globėju ta
po dėdė Mikalojus Radvila 
(Rudasis). Matydamas dide
lius vaiko gabumus, jis pa
siuntė Jurgį studijuoti į Lips
ke, vėliau į Leipcigą, po to į 
Poznanę ir vėlvatgal į Vil
niaus kolegiją. Siose kolegi
jose Jurgis Radvila suartėjo 
su jėzuitais ir buvo priimtas 
į Katalikų Bažnyčią. Pergal
vojęs savo gyvenimo siekius, 
jis apsisprendė siekti kuni
gystės sakramento ir atsi
duoti Bažnyčios stiprinimo 
darbams. 

Su jėzuitų patarimu Vil
niaus vyskupas Valerijonas 
Protasevičius gausiai talen
tingą 19-metį Jurgį Radvilą 
1574 m. paskyrė savo pagal
bininku su įpėdinystės privi
legija. Dar tais pačiais me
tais popiežius Grigalius VII 
savo breve patvirtino J. Rad
vilą Vilniaus vyskupo koad
jutoriumi ir įpėdiniu jam su
laukus reikiamo amžiaus. 
1576 m. Radvila išvyksta į 
Romą teologijos studijoms. 
Ten esant jame kilo ir didėjo 
noras tapti jėzuitu. Praėjus 
vos pusantrų metų, popie
žius ir kiti autoritetingi as
menys kviečia Jurgį Radvilą 
kuo skubiau grįžti į Lietuvą 
ir perimti Vilniaus vyskupo 
sostą, nes vyskupijai gresia 
dvasiniai, politiniai ir kitokie 
pavojai. Pasitaręs su Milano 
arkivyskupu, nuncijum ir 

jėzuitais, Radvila paprašė 
popiežių jį dispensuoti, kad 
jis galėtų būti konsekruotas 
vyskupu jam dar nesuėjus 26 
metų amžiaus. 1581 m. Jur
gis Radvila iškilmingai įžen-

Kardinolas Jurgis Radvila 

gė į Vilniaus katedrą. Sunkių 
uždavinių buvo daug. Nau
jam vyskupui rūpėjo užkirsti 
kelią protestantizmo ban
goms, todėl jis išleido po
tvarkį, kad tik su jo leidimu 
būtų spausdinamos religinės 
knygos. 1582 m. jis įsteigė 
Vilniaus kunigų seminariją, 
sušaukė sinodą, sutvarkė 
finansus, rėmė vienuolijas, 
lankė parapijas, parengė 
išsamias gaires kunigų dar
bams. Vos sutvarkius vysku
piją, karalius S. Batoras pa
skyrė vyskupą J. Radvilą Li
vonijos krašto gubernatoriu
mi. Keturis metus jis gyveno 
Rygoje, bet dažnai važiuo
davo į Vilnių - nepaliko savo 
vyskupijos. Katgtlikybei stip
rinti iš Rygos į Zemaitiją pa
siuntė jėzuitus. Jurgis Rad
vila aktyviai dalyvavo Lietu
vos ir Lenkijos seimuose, de
rino valstybių valdymo siste
mą, gilinosi į DLK Statuto 
3-ją laidą, gynė katalikų ir 
unitų teises. 

Jurgio Radvilos talen
tingai atliekamas aukštas pa
reigas išskirtinai puikiai įver
tino karalius Batoras, neatsi
liko ir Roma. Už nuveiktus 
darbus Bažnyčios gerovei 
1583 m. popiežius Grigalius 
XIII jam suteikė Katalikų 
Bažnyčios kardinolo titulą. 

Nukelta į 5-tą psl. 

-N U O lVI O N 

Irakas ir kas toliau? 
E s 

DR.PETRASJOKUBKA 

Teroristai ir atominės 
bombos - tai XXI-jo šimt. 
siaubas. Kol kas nėra tokios 
valstybės, kuri turėdama ato
minius ginklus grasintų jais. 
Tos visos valstybės, kurios sie
kia pasistatyti atomines jėgai
nes, sako, kad jos jas panau
dotų tik elektrai gaminti, bet 
ne ginklam. 

Nesvarbu, kokias priemo
nes didžiosios valstybės pa
naudos, kad sustabdytų ato
minės jėgos plitimą, joms ne
pasiseks, nes musulmoniškos 
valstybės yra pakankamai tur
tingos ir smarkiai ugdo savo 
pramonę, tad Vakarų valsty
bėm pritrūks lėšų, kantrybės 
ir pasiryžimo kontroliuoti vi
sas tas valstybes. Kol kas tik 
viena Amerika ryžosi pastoti 
agresoriam kelią, būtent - pri
stabdyti Korėjos ir Vietnamo 
komunistus ir dabar Irako 
musulmonus. Bet mes mato
me, kas darosi. Motinos ir 
močiutės eina protestuoti, 
verčia progresyvią valdžią ir 
renka pacifistus. Joms nerūpi 
ąžuolas, joms rūpi tik gilės. 
Joms nesvarbu, kas bus rytoj, 
svarbu tik, kad jų sūneliam 
nereikėtų ginti Amerikos in
teresų. 

Kalbėjausi su viena jauna 
ponia, kuri turi 20 metų sūnų. 
Pasikalbėjime aš labai verti
nau prezidentą Bush, kad jis 
drįso pastoti agresoriui Sad
dam Hussein kelią. Ji nesuti
ko ir žemino prezidentą, kad 
jis vedąs nereikalingą karą, ir 
gali pašaukti jos sūnų. Aš jai 
atsakiau: "Visų pirma Ameri
ka pasitenkina vien savano
riais. Jei ir pradėtų loterijos 
būdu kai kuriuos jaunuolius 
šaukti, tai juk reikia, kad kas 
nors apgintų mus nuo teroris
tų. Kas bus, kai jie masiškai 
pradės griauti Ameriką?" Ji 
atsakė "Pabėgsiu į Kanadą". 

Tui su tokiom problemom 
Amerika susiduria ir susidurs, 
kol tęsis karas su teroristais. 
Sena išmintis sako, kad geriau 
priešą mušti jo žemėje, negu 
jo laukti namuose. Daugelis 
motinų taip nesugeba galvoti. 

Amerika buvo įsivėlusi į 
daugelį karų, kurių nelaimėjo. 
Tarp tokių buvo: 1812 m. ka
ras su Anglija, Korėjos ir Viet
namo karai. Bet tai dar ne
reiškia, kad mes turime kapi
tuliuoti ir kaip ta jauna ponia 
ruoštis bėgti į Kanadą, ką dau
gelis jaunų vyrų padarė Viet
namo karo metu. Dabar nuo 
teroristų pabėgti nebėra kur. 
Jie mus gali atrasti bet kur. 
Reikia sustoti ir gintis arba 
mirti bailio mirtimi. Ameri
kiečiai taip žemai dar niekada 
nėra kritę. Bet ką daryti su 
mamytėm, kurios nenori iš
leisti savo sūnelių iš po savo 
spamų? Jos per rinkimus gali 
išrinkti į valdžią pacifistus. 
Turim būti pasiruošę dėl to ir 

ieškoti išeities. Amerika yra 
turtinga valstybė, ji turi viso
kių galimybių. Jei neatsiras 
pakankamai savanorių kovoti 
su teroristais, mes dar turime 
galimybę jų pasisamdyti iš ki
tur. Visame pasauly yra daug 
jaunų vyrų ir merginų, kurie 
norėtų atvykti į Ameriką nuo
latiniam apsigyvenimui. Mes 
galime priimti tik tuos, kurie 
sutiks atlikti penkerių metų 
karinę prievolę. Po to jiems 
būtų galima suteikti pilietybę 
ir leisti gyventi visam laikui. 

Nugalėti Amerikoj tero
ristus galėtų padėti suorgani
zuotas saugumas užverbuo
jant musulmonus. Didesnė 
problema yra, kaip nugalėti 
tuos teroristus, kurie kaip Ira
ke siekia valdžios. Didžiausi 
širšių lizdai yra musulmonų 
valstybėse, Artimuosiuose ry
tuose: Irane, Irake, Pietų Ara
bijoj, Kuvaite, gal ir Egipte. 
Jei Irane, Irake ar Pietų Ara
bijoj paimtų valdžią teroris
tai, kitą dieną jie galėtų su
sprogdinti visus žibalo šalti
nius ir Amerikoj po savaitės 
benzino galėtų gauti tik as
menys su specialiais leidimais 
važiuoti į darbą. Baisu įsivaiz
duoti, koks tai būtų sutriki
mas: Amerikos kariuomenė 
Artimuosiuose rytuose turi 
būti visą laiką, nes permesti 
kariuomenę su visais ginklais 
ir įrengimais į Iraką Amerikai 
truko šešis mėnesius. Ameri
kos kariuomenei, kuri skirta 
Artimųjų rytų apsaugai, tinka
miausia vieta yra Irakas. 
Esant nuolatinei įtampai tarp 
šiitų ir sunitų, viena ar kita 
musulmonų sekta sutiks su 
mumis bendrauti ir priimti 
mūsų kariuomenę. Žinoma, 
geriausia išeitis būtų, jei mi
nėtos valstybės įstotų į NATO 
ir sutiktų priimti NATO ka
riuomenės dalinius. Jei to ne
būtų galima pasiekti, Amerika 
turi veikti su Izraeliu. Blo
giausiu atveju gal Izraelis su
tiktų priimti mūsų kariuome
nę ir ginklus, bet jokiu atveju 
Amerika negali pasitraukti iš 
Artimųjų rytų. 

Kokios galimybės mums 
pasiekti susitarimą su Iranu ir 
prikalbėti jį, kad atsisakytų 
ambicijų įsigyti atominius 
ginklus. Dabartiniai įvykiai 
susiję su anglų karių pagrobi
mu ir žiauriu su jais elgesiu 
rodo, kad tokios galimybės 
yra labai menkos. Jei Amerika 
ir Europos sąjunga nesiims 
karinių priemonių panaudoti 
prieš Iraną, tai tikriausia Iz
raelis bus paliktas vienas tokių 
priemonių griebtis. Užimti 
Iraną ir ten laikyti savo ka
riuomenę būtų metimas be
ginklių į liūtų užtvarą. Sunai
kint jų atomines jėgaines iš 
oro irgi gali būti bergždžias 
darbas, nes tos jėgainės tik
riausiai yra statomos po grani
to kalnais. Tik išmesti <lesanti-

ninkai galėtų sunaikinti tas 
jėgaines ir vėl pasitraukti. 

Beveik visi demokratų 
partijos prezidentai kandida
tai reikalauja, kad Amerika 
pasitrauktų iš Irako. Tik Klin
tonienė prileidžia, kad ameri
kiečiai ten pasiliktų stebėto
jais. Iš respublikonų kol kas 
drąsiausiai pasisako senato
rius John McCain ir Rudolph 
Giuliani. 

Dabar teroristų amžiuje, 
jei mes nesieksime pastoti ke
lio tiems iškrypėliams, jie ras 
būdų susprogdinti mūsų mies
tus ir grąžinti mus į priešisto
rinius laikus. Kas sugebės at
spėti, ką galvoja arabas, gyve
nantis Amerikoj, nusivylęs gy
venimu ir trokštąs kuo grei
čiau patekti į "dangų" ir pa
dėti bombą po mūsų dango
raižiu? Kadangi mes to nega
lim atspėti, teks griebtis provi
zorinių priemonių. O tokių 
gali būti labai daug. Paminė
sim vieną. Pagal dabartinius 
spaudos pranešimus, Irake 
yra sulaikyta apie 20,000 tero
ristų. Reikia prileisti, kad sau
gumiečiai Irake darbuojasi 
paveikiai ir maždaug žino apie 
tuos, kurie dar nėra suimti. 
Lieka tik klausimas, kada ir 
kaip juos sugaudyti. Padidinus 
Amerikos kariuomenę, dau
guma tų teroristų būtų su
rinkta. Gali tokių skaičius pa
didėti trigubai. Atlikus tardy
mus dauguma jų teisme būtų 
pripažinti kaltais ir pasmerkti 
mirčiai. Jiems bausmė galėtų 
būti vykdoma tokia tvarka: už 
vieną nužudytą nekaltą pilietį 
galėtų būti įvykdyta mirties 
bausmė penkiem pasmerk
tiem teroristam. Tik vartoda
mos tokias ar panašias prie
mones civilizuotos tautos ga
lėtų laimėti karą prieš teroris
tus. Kada tas karas bus baig
tas, tiem teroristam, kuriem 
neįvykdyta bausmė, galėtų bū
ti suteikta amnestija. 

Mūsų svarbiausias tikslas 
turėtų būti apsaugoti pasaulį 
nuo teroristų ir organizuoti 
visas valstybes į kovą, jei ku
rioj nors iš jų teroristai imtų 
valdžią. Antras tikslas būtų 
užtikrinti laisvą AJtimųjų rytų 
benzino tiekimą. Siame antra
me tiksle ir slepiasi visa trage
dija, nes nei prezidentas Bush, 
nei joks prezidentinis kan
didatas negali pasakyti, kad 
mes kovojame dėl benzino. 
Gal ateity mes naudosime 
benzino pakaitalus, bet dabar 
mes nuo arabų benzino dar 
priklausom. Ar mes galime 
pabėgti nuo tos problemos? 
Jei ne, tai turime stoti į žutbū
tinę kovą. 

Jei mums, atrodo, pasi
~ekė susitarti su kietasprande 
Siaurine Korėja dėl atominės 
jėgainės, reikia tikėtis, kad 
pasiseks susitarti ir su Iranu. 
Jei ne, mes turime būti pasi
ruošę visom galimybėm. 

(/) • Stengte stengdamiesi patys save tobulinti, tegu ir tuo žiūri, kad paskui galėtų sėkmingiau ir geriau 
>- darbuotis kitų išganymui ir tobulinimui. 
1-z • Iš visų pusių girdisi aimanavimai, kad mums trūksta tinkamų žmonių prie darbo. Darbo begalės, o 
~ žmonių maža arba ir visiškai nėra. Tai tiesa. Bet kas čia kaltas, ar ne mes patys! 
_ (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



Tarp lietuviškų švieselių ... 
VINCAS KOLYČIUS 
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Tą patį sekmadienį buvau pakviestas į 
Veikliųjų vyrų draugijos pokylį, kuris vyko vie
name restorane kartu su jų žmonomis. Manęs 
atvažiavo paimti viena šeima, kuri buvo atvy
kusi iš Vilniaus. Pasivėlinau, kai nuvažiavau, 
jau buvo pavalgę, mane paklausė, ar dar noriu 
valgyti, bet aš atsisakiau, nors buvau alkanas. 
Dalyvavo apie 200 žmonių. Daug kas prašė 
maldų. Kai pasibaigė, tai su ta šeima išėjom 
laukan, buvo staliukas ir ten susėdom. Jie ką 
tik buvo sugrįžę iš kaimo, kur lankė žmonos 
motiną. Papasakojo savo problemas, kaip ta 
motina kontroliuoja savo dukterį, o visa tai 
nervina jos vyrą ir atsiranda problemų šei
moje. Kalbėjomės ilgiau negu valandą, daviau 
šiokių tokių patarimų, ir jie mane, prieš grįžda
mi į Vilnių, parvežė pas jėzuitus. Gavau do
vanų - medaus iš kaimo ir parsivežiau į To
rontą. Visą dieną buvau nevalgęs, tai dar sku
bėjau į restoraną pavalgyti. 

Pilnų namų bendruomenė 

Vieną dieną mane nuvežė į Dzūkiją, dar 
už Merkinės, kur miške yra įsikūrusi Pilnų na
mų bendruomenė. Ją įsteigė ir ten dabar va
dovauja kun. Valerijus Rudzinskas. Tai vyrai, 
dauguma jauni, kurie nori išsivaduoti iš alko
holio ir narkotikų priklausomybės. Dauguma 
jų turi psichologinių problemų ir yra praradę 
gyvenimo viltį. Norėdama užtikrinti veiklos 
tęstinumą, Bendruomenė siekia tapti vyrų vie
nuolija. Pagrindinis Bendruomenės tikslas, ša
lia mokymo gyventi blaiviai, visų pirma atsta
tyti dvasines ir žmogiškąsias vertybes. Dalis 
atvykusiųjų turi galimybę likti Bendruomenė
je. Teikiamos nemokamos socialinės-psicholo
ginės paslaugos. Kadangi ten yra žemės, tai 
Bendruomenė augina vaistažoles, jas sudžio
vina ir parduoda. Visi vyrai turi dirbti ir prisi
taikyti prie nustatytos tvarkos. Pats darbas jau 
yra savotiška terapija. Tris kartus per dieną 
yra bendros maldos, nėra televizijos, radijo, 
telefonų. Yra jau ir išsilaisvinusių iš tų pri
klausomybių, vienas iš jų baigė kunigų semina
riją Vilniuje, įšventintas kunigu, ir kardinolas 
nori atsiųsti jį į Bendruomenę, kad padėtų 
kun. Rudzinskui. Buvo pilna diena; ten kartu 
su jais pavalgėm rūgštynių sriubos, grikių košės. 
Jiems kalbėjau net du kartus. Po to dauguma 
iš jų atėjo pas mane privačiam pasikalbėjimui, 
ir visi prašė, kad pasimelsčiau. 

Visi labai atvirai davė savo liudijimus. 
Ateina ir sako: "Esu narkomanas, man labai 
sunku". Pasakoja, kad nepatyrę tėvų meilės, 
niekas jų nemylėjo, pradėjo ieškoti pasitenki
nimo alkoholyje arba narkotikuose. Keletas iš 
jų jau buvo išėję ir vėl sugrįžo. Paklausiau ku
nigą Valerijų, kas atsitinka, kai jie, neišsilaisvi
nę iš priklausomybės, palieka Bendruomenę. 
Jis atsakė, kad dažniausiai jie patenka arba į 
kalėjimą, arba psichiatrinę ligoninę, arba -
virvė ant kaklo. Liūdna. Vakare visi dalyvavo 
Mišiose. Nelengva ir kun. Rudzinskui dirbti 
su jais, bet jis pasišventęs. Toronte aš gaunu 

Pilnų namų bendruomenėje 

Mišių stipendijų iš savo pažįstamų, kuriem 
nesvarbu, kada Mišios bus atlaikytos. Aš jam 
nuvežiau nemaža aukų Mišioms, ir jis nuošir
džiai dėkojo. 

Grįžtant, nors jau buvo gana vėlu, susto
jom Prienų mie~telyje. Ten kaip tik buvo Tere
sėlės relikvijos. Sventovėje daug žmonių, kurie 
budėjo ir meldėsi per naktį. Pasimeldėm, pa
liečiau tas relikvijas, nors jos yra gražiame 

stikliniame inde, ir laimingi su įvairiais išgyve
nimais grįžom vėlai į Kauną. Nuostabi diena. 
Ypač, kai pradedi galvoti apie žmonių vidines 
žaizdas. Jie nori būti laisvi ir laimingi. 

Su kuo. Valerijum Rudzinsku Pilnų namų 
bendruomenėje 

Turėjau atskirus pasikalbėjimus su "Gyvų
jų akmenų" bendruomenės branduoliu. Kal
bėjom apie jų problemas ir ateities viziją. Thip 
pat su Katalikų evangelizacijos centro darbuo
tojais. Jie visi jauni, turi daug entuziazmo, bet 
jiems reikia pagalbos. Jie labai dėkingi už ma
terialinę paramą, kurią aš gaunu iš aukotojų 
Toronte ir šiek tiek iš kitur. Kiekvienas doleris, 
kurį kas nors paaukoja, prisideda prie Lietu
vos dvasinio atsinaujinimo. Labai Lietuvoje 
plinta ALFA programa, kurią ruošia Evange
lizacijos centras. Siuo metu ta programa vyk
doma net 40 parapijų, taip pat universitete 
studentams. Raginau nepalikti tų, kurie išeina 
tą programą, bet viską daryti, kad būtų tęstinu
mas, kad žmonės galėtų augti krikščioniškame 
gyvenime. Čia vėl jiems reikia paramos. 

Yra jaunų šeimų ir studentų grupė "Nau
joji sandora". Sujais švenčiau Sekminių vigili
ją Kulautuvoje. Juos taip pat paremiu iš su
rinktų aukų. Na, ir, galų gale, manov"kūdikis" 
(aš taip jį vadinu) - žurnaliukas Zodis tarp 
mūsų, kuris pats dar neišsilaiko. 

Taip pat mane kvietė kalbėti į Marijos ra
diją. Ten kalbėjau net 3 kartus. Vieną kartą 
apklausinėjo dr. B. Ulevičius, kuris yra dabar 
Teologijos fakulteto dekano pavaduotojas; 
antrą kartą - Darius Chmieliauskas, žurnalo 
Artuma redaktorius ir arkivyskupo spaudos 
atstovas. Trečią kartą buvo trumpesnė progra
ma vaikams. Ypatingai malonus ir šiltas susiti
kimas buvo su arkivyskupu S. Tamkevičiumi. 
Nors jis yra labai užsiėmęs, tačiau net pusva
landį praleido su manimi ir buvo labai atviras. 
Man tai didelė palaima. 

Teko taip pat dalyvauti vidinio gydymo 
pamaldose Vytauto šventovėje. Ji buvo pilna, 
žmonės atvyko net iš kitų miestų. Mišias au
kojo: kun. K. Rugevičius, kuris yra Vytauto 
šventovės rektorius, kun. Arnoldas Valkaus
kas, vienas iš šešių Lietuvoje pripažintų egzor
cistų, ir dar vienas kunigas, kurio pavardės ne
žinau. Po Mišių prašė, kad aš trumpai pa~al
bėčiau. Tada vyko adoracija prie išstatyto ~vč. 
Sakramento. Vėliau kun. Rugevičius su Svč. 
Sakramentu vaikščiojo tarp žmonių po švento
vę, o viena seselė skaitė maldą. Pabaigoje tie, 
kurie buvo paskirti, kad melstųsi su žmonėmis, 
pasidalino šventovės šonuose, o žmonės stojo 
į eiles, prašydami maldų. Kunigai taip pat 
meldėsi už žmones, kurie prie jų ateidavo. Pa
baigoje pasimeldėme už dalyvavusius kunigus. 

Suskaičiavau, kad per tas 4 savaites, kurias 
praleidau Lietuvoje, įvairiuose susirinkimuose 
kalbėjau net 32 kartus. Nepavargau, tik, kalbė
damas apie pilnutinį gyvenimą su Jėzumi ir 
Šv. Dvasios pagalba, klausydamasis žmonių 
problemų ir kitokių pasidalinimų, visada atsi
gaudavau, pats sustiprėdavau. Daug kas už 
mane meldėsi, ir aš žinojau, kad tos maldos 
mane stiprino. 

Dar būnant Lietuvoje, daug kas mane 
klausė, kokius pasikeitimus aš matau Lietuvo
je. Aišku, tų pasikeitimų daug. Visose srityse. 
Kai to manęs klausė kalbant per Marijos 
radiją, tai mano atsakymas buvo: "Matau, kad 
darosi intensyvesnė kova tarp blogio ir gėrio, 
tarp tamsos ir šviesos". 

Nukelta į 14-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Susitiko prezidentai 
Rugsėjo 12 d. preziden

tas Valdas Adamkus Lietu
vos pasienyje susitiko su Lat
vijos prezidentu Valdžiu 
Zatleru. Prezidentai aptarė 
Baltijos šalių bendradarbia
vimą, pabrėždami, kad Bal
tijos valstybės bus labiau gir
dimos ir matomos Europos 
sąjungoje vieningai kalbėda
mos svarbiaisiais klausimais. 
Baltijos valstybės turi užtik
rinti, kad jų infrastruktūra 
(keliai, elektros linijos) su
jungtų Baltijos šalis ir jas 
įjungtų į ES. 

Pasikeista nuomonėmis 
apie karių dalyvavimą tarp
tautinėse taikos misijose, 
būklę Afganistane ir Irake. 
Pabrėžta, kad negalima su
silpninti dėmesio ES Rytų 
politikos formavimui ir pa
galbos Europos Rytų kaimy
nams. Susitikime diskutuota, 
kaip dar labiau suaktyvinti 
Lietuvos ir Latvijos kultū
rinius ryšius ir bendravimą 
tarp žmonių, puoselėti baltų 
kalbas ir plėtoti Lietuvos -
Latvijos forumo veiklą. Pre
zidentai pabrėžė Baltų vie
nybės dienos svarbą, kuri mi
nima rugsėjo 22 d. 

Premjeras Ispanijoje 
Ministeris pirmininkas 

Gediminas Kirkilas rugsėjo 
12 d. darbo vizitu lankėsi 
Ispanijoje. Jis susitiko su Is
panijos vyriausybės vadovu 
Jose Luis Rodriguez Zapa
tero, aptarė dvišalio bendra
darbiavimo, energetikos, ES 
darbotvarkės klausimus. Lie
tuvai įdomi šiuo metu ESBO 
pirmininkaujančios Ispa
nijos patirtis, nes Lietuva 
siekia pirmininkauti ESBO 
2010 m. ir tikisi Ispanijos pa
ramos. 

G. Kirkilas susitiko su 
vienos iš didžiausių pasau
lyje elektros sektoriaus ben
drovių IBERDROLA va
dovais aptarti galimą ben
dradarbiavimą elektros ir at
sinaujinančios energijos sri
tyse. Jis taip pat lankėsi vie
noje iš stambiausių Ispanijos 
suskystintų dujų bendrovių 
ENDESA ir susitiko su jos 
generaliniu direktoriumi 
Europai Jesus Olmos. G. 
Kirkilas dalyvavo darbo pie
tuose su stambių Ispanijos 
verslo įmonių vadovais, ku
riuos domina investicijų gali
mybės Lietuvoje. 

Ispanijoje - viena di
džiausių lietuvių bendruo
menių. Premjeras susitiko 
su bendruomenės atstovais 
ir aptarė aktualius lietu
viams klausimus. 

Sesijos darbai 
BNS skelbia, kad rug

sėjo 10 d. prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko su seimo 
valdyba bei frakcijų seniū
nais ir įvardino, jo nuomone, 
svarbiausius prasidėjusios 
rudens sesijos darbus. Tarp 
jų - Teismų įstatymo projek
tas, mokslo ir studijų refor
mai reikalingi įstatymai, 
partijų finansavimo įstatymo 

pakeitimai, žemės reforma 
bei įstatymų pataisos, kurios 
padidintų saugumą Lietuvos 
keliuose. 

Prezidentas taip pat at
kreipė dėmesį į valstybinio 
saugumo, specialiųjų tarny
bų problemas, kurioms pra
ėjusiais metais buvo ski
riama daug dėmesio. Jo nuo
mone, "būtina užversti poli
tinių nesutarimų puslapį ir 
ieškoti kompromiso bei leis
ti dirbti naujam Valstybės 
saugumo departamento va
dovui". Seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas po susi
tikimo pažymėjo, kad visi 
prezidento įvardyti klausi
mai jau yra seimo darbo
tvarkėje. 

Parašai referendumui 
BNS žiniomis (rugsėjo 

12 d.), socialliberalai surinko 
40 parlamentarų parašų, rei
kalingų dvigubą pilietybę 
įteisinančiam referendumui 
pradėti. Po nutarimo pro
jektu pasirašė visų parla
mento frakcijų atstovai, iš
skyrus liberalus, taip pat at
stovaujančius opozicijai. Re
ferendume Lietuvos pilie
čiai apsispręstų, ar įteisinti 
dvigubą pilietybę. Pradėti 
referendumą turi ne mažiau 
nei 300,000 piliečių arba 36 
seimo nariai. Surinkus rei
kiamus seimūnų parašus, 
nutarimo projektas ir siūly
mas pateikiamas seimui, ku
ris jį svarsto artimiausiame 
posėdyje. Jame turi daly
vauti mažiausiai 71 parla
mentaras, o už nutarimo 
projektą, kuriuo skelbiamas 
referendumas, balsuoti turi 
ne mažiau kaip pusė posė
dyje dalyvaujančių atstovų 
-- bent 36 parlamentarai. 

Kad būtų priimtos Kons
titucijos pataisos, į referen
dumą turi ateiti ir pataisoms 
pritarti daugiau kaip pusė 
balsavimo teisę turinčių pi
liečių. Šiame projekte tei
giama, kad pripažįstant dvi
gubos pilietybės svarbą lietu
vių kilmės piliečiams ir pa
brėžiant konstitucinį pilie
tybės reguliavimo principą, 
seimas skelbia referendumą, 
surengtiną kartu su arti
miausiais seimo rinkimais 
2008 m. rudenį. Visuotiniam 
piliečių balsavimui būtų tei
kiamas klausimas: "Pritariu, 
kad Lietuvos respublikos 
pilietis gali būti ir kitos val
stybės piliečiu". 

Konservatoriai bijo, kad 
priėmus socialliberalų siūlo
mas pataisas dvigubos pilie
tybės įgijimas būtų neriboja
mas, ir Rusijos piliečiais lais
vai galėtų tapti apie 200,000 
Lietuvos rusakalbių. Dvi
gubą pilietybę konservato
riai siūlo įteisinti ne referen
dumu, o keičiant įstatymus. 
Jie jau parengė pataisas, ku
rias, jei joms neprieštaraus 
teisininkai, žada paremti ir 
socialdemokratai. Tačiau so
cialliberalai mano, kad kon
servatorių siūlomas būdas 
yra antikonstitucinis. RSJ 
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VYTAUTAS PEČIULIS 

Kiekvienai išvykai į Lietu
vą pasirenkamas tikslas, dau
giausia aplankyti gimtinę ir su
tikti '!rtimuosius bei pažįsta
mus. Siai išvykai ruošiantis no
rėta dalyvauti šokių ir dainų 
šventėse. Pagrindinis užmojis 
kuo daugiau laiko praleisti su 
kariuomene ir šauliais. Lietuvos 
kariuomenės vado kvietimu 
buvo pasiūlyta aplankyti ka
riuomenės dalinius ir susitikti 
su Kanadoje nuo 1965 metų 
buvusiais Lietuvos karininkais. 
Lietuvos karininkams besimo
kant Kanadoje buvo pradėtos 
pažintys su 144 karininkais ir 4 
civiliais krašto apsaugos tar
nautojais. Iš to skaičiaus sep
tyni karininkai mokėsi du kar
tus, taip kad sudėjus visus susi
daro 155 dalyviai. 

Kareivišku keliu per Lietuvą 

Nusileidus Vilniaus oro 
uoste ten laukė kariuomenės 
vado protokolo karininkas ir 
vienas iš Kanadoje buvusių 
karininkų. Susipažinus buvo 
nutarta susitikti kitą dieną pa
ruošti planams kariuomenės 
dalinių lankymui. Kitą dieną 
atvyko kariuomenės vado rei
kalus tvarkantis karininkas, 
kuris sudarė tvarkaraštį nu
matytiems atsilankymams ka
riuomenės daliniuose. 

Kadangi artėjo šokių ir 
dainų šventės, susitarta kariš
ką lankymą pradėti po rengi
nių, kurie vyko liepos 6-8 die
nomis. Prieš išvykstant į Puns
ko kraštą, Suvalkų trikampyje, 
susitikime su Lietuvos Šaulių 
sąjungos vadu aptarta lanky
masis jaunimo stovyklose. Su
sitikime su šaulių žurnalo Tri
mitas redakcijos darbuotojais, 
aptarta šauliška veikla išeivi
joje. Vykstant į Punsko kraštą 
teko sustoti Miroslave prie 
Alytaus, kur buvo švenčiamos 
Joninės. Atvykus į Punską po 
~eleto dieny buvo švenčiami 
Sv. Petro ir Sv. Povilo atlaidai, 
kurių procesijoje dalyvavo 
daug žmonių, ne tik vietinių 
lietuvių, bet ir iš kaimyninių 
parapijų. Atlaidų išvakarėse, 
Lietuvių namuose įvyko kon
certas iš Turonto vykstančio į 
šokių šventę jaunimo ansamb
lio "Gintaras". Salėje pritrūko 
vietų. Pažymėtina tai, kad an
samblyje iš 26 šokėjų, devyni 
buvo vaikai iš Punsko krašto 
kilusių tėvų. Vadovas taip pat 
punskietis. 

Būnant Punske gautas 
pranešimas iš Lietuvos, kad 
reikia atvykti liepos 5 į Krašto 
apsaugos ministeriją ir liepos 
6 į Lietuvos prezidentūrą, kur 

bus įteikti atitinkami apdova
nojimai. Tą patį savaitgalį, kai 
vyko atlaidai, įvyko lietuvių 
sąskrydis prie Galadusio eže
ro Burbiškių kaime. Sąskry
dyje dalyvavo to krašto meni
niai vienetai ir daugelis to 
krašto gyventojų bei turistų. 
Matėsi svečių iš Lietuvos, nes 
tik ežeras skiria vienus nuo 
kitų. 

Pagal nurodymą iš Krašto 
apsaugos ministerijos, teko 
vykti į Kauną, kur kitą dieną 
aplankyta Lietuvos karinių 
oro pajėgų štabas ir karinių 
oro pajėgų oro erdvės stebė
jimo ir kontrolės valdybos 
centĮas Panemunėje. Lietu
vos Saulių sąjungos būstinėje 
su šaulių vadu aptarta jauni
mo stovyklų lankymo tvarka. 
Atvykęs kariuomenės vado 
štabo vairuotojas parvežė į 
Vtlnių. Liepos 5 dieną Krašto 
apsaugos ministerijoje, min. 
Juozas Olekas įteikė Padėkos 
raštą Irenai Pečiulienei už pa
ramą ir globą Lietuvos kari
ninkams, kai jie mokosi Ka
nadoje. Liepos 6 dieną Vals
tybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) die
nos proga Lietuvos respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus apdovanojo mane ordino 
"Už nuopelnus Lietuvai" me
daliu. Apdovanojimų iškilmė 
vyko prezidentūros rūmuose. 
Po iškilmės prezidentūroje 
įvyko šventės iškilmės Simo
no Daukanto aikštėje. Daly
vavo sausumos, oro pajėgų ir 
jūrų pajėgų garbės sargybos 
kariai ir garbės sargybos kari
nis orkestras. Nuaidėjus trims 
patrankos salvėms pasirodė 
garbės sargybos kariai. Pir
mojoje dalyje pasirodė kariai 
su Mindaugo laikų apranga ir 
ginkluote. Antrojoje dalyje 
savo gabumus rodė su dabar
tine apranga ir ginklais. Iškil
mėse dalyvavo Lietuvos pre
zidentas, įvairių valstybių dip
lomatai, seimo nariai ir didelė 
minia stebėtojų. Kvietimo da
lyvauti priėmime su preziden
tu teko atsisakyti, nes reikėjo 
vykti i Kauną, kur tą vakarą 
Dariaus ir Girėno stadione 
vyko šokių šventė. Šventėje 
dalyvavo trys ansambliai iš Ka
nados: "Gintaras" bei "Atža
lynas" iš Turonto ir "Gyvata
ras" iš Hamiltono, keletas 
vienetų iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų. Kariuomenės va
do paskirtas vairuotojas nu-

Lietuvos prezidentūroje Vilniuje š.m. liepos 6 d. medaliu "Už 
nuopelnus Lietuvai" apdovanotas kanadietis Vytautas Pečiulis 
su žmona Irena Pečiuliene. Viduryje Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus Ntr. D.G. Barysaitės 

Krašto apsaugos ministeris Juozas Olekas įteikia padėką 
Irenai Pečiulienei. Už jų valstybės sekretorė Jūratė Raguc
kienė ir viceministeris Antanas Valys 

vežė į Kauną ir šventei pasi
baigus pargabeno į Vilnių. Ki
tos dvi lietingos dienos Vil
niuje buvo skirtos ansamblių 
vakarui Kalnų parke ir dainų 
šventei Vingio parke. 

Pasibaigus šventėms pra
sidėjo karinių padalinių lan
kymas. Tu.ip diena po dienos 
buvo atsilankoma skirtinguo
se vienetuose. Pradžioje iškil
mingi pietūs su kariuomenės 
vadu gen. mjr. Valdu Tutkumi 
gražiame restorane. Lietuvos 
karo akademijos viršininkas 
plk. Arūnas Balčiūnas ma
loniai priėmė ir supažindino 
su akademijos veikla. Atsilan
kius Krašto apsaugos savano
rių pajėgų štabe, vadas pik. 
Antanas Plieskis apibūdino 
pajėgų veiklą. Kita diena buvo 
skirta Gaižiūnų poligonui. 
Rūklos mokomojo pulko va
das pik. Arūnas Dūdavičius 
supažindino su pulke atlieka
mu darbu paruošiant šauk-

tuosius karius atitinkamoms 
tarnyboms įvairiuose dali
niuose. Šalia mokomojo Rūk
loje yra įsikūręs motorizuoto 
bataliono "Geležinis vilkas" 
štabas. Vyresnysis leitenantas 
Paulius Diliūnas priėmė ir su
pažindino su bataliono veikla. 

Dienoms keičiantis išsi
ruošta ilgesnei kelioąei, apsi
lankant Panevėžyje ir Siauliuo
se. Visur sutikom pažįstamus 
karininkus, kurie eina vado
vaujančias pareigas. Zoknių 
kariniame oro uoste matėsi 
kaip treniruojasi naujai įsigy
to transportinio lėktuvo C-27 
J SPARTAN įgulos. Lėktuvas 
gažnai kilo, apsukęs apie 
Siaulių miesto apylinkes, leis
davosi atgal į pakilimo taką. 
Pakeliui aplankėme Kryžių 
kalną, kuriame tarp tūks
tančių stovinčių kryžių pasta
tėm savų intencijų kryžių. Su
stoję Kelmėje aplankėm Kel
mės k~pinėse palaidoto Lie
tuvos Saulių sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio-Putvinskio ka
pą. Kita diena buvo skirta Vil
niui, aplankyta Krašto ap
saugos ministerija ir Lietuvos 
gynybos štabas. Susitikimuose 
su aukštais pareigūnais, kurie 
pažįstami iš laikų, kai jie mo
kėsi Kanadoje, nuoširdžiai pa
sikalbėta ir pasidalinta prisi
IDJillIDats. 

Jaunimo stovyklos uždaryme Tauragėje. Stovi iš kairės: pirmasis išeivijos šaulių vadas 
Mykolas Abarius, ketvirtasis Lietuvos šaulių sajungos vadas pik. ltn. Juozas Širvinskas, sep
tintasis išeivijos šaulių vado pavaduotojas Vytautas Pečiulis 

Atėjo laikas, kaip buvo 
numatyta, lankyti jaunimo 
stovyklas. Ankstyvą rytą iš 
šaulių štabo, Lietuvos Saulių 
sąjup.gos vadas plk. ltn. Juo
zas Sirvinskas, išeivijos šaulių 
vadas Mykolas Abarius, šaulių 
žurnalo Trimitas redaktorė 
Giedrė Špokaitė ir aš išvykom 
į Tuuragės batalioną, kurio te
ritorijoj e įvyko jaunimo sto-

vyklos uždarymas. Stovykla, 
palapinių miestas apsuptas 
miško; stovyklos vadovybė, ri
kiuotės šauliai ir kariuomenės 
instruktoriai. Stovyklaujantis 
jaunimas yra jaunieji šauliai ir 
šaulišku gyvenimu besidomin
tis jaunimas nuo 12 iki 18 me
tų. Papietavę kariškoje val
gykloje iškeliavom į Kazlų 
Rūdos poligoną, kuriame įvy
ko jaunimo stovyklos atidary
mas Kęstučio bataliono aplin
koje. Atidaryme dalyvavo vie
tiniai savivaldybės ir Mari
jampolės apskrities politiniai 
bei policijos atstovai. Stovyk
los, kurių per vasarą suorgani
zuojama 33, visose dešimt 
Lietuvos apskričių rinktinėse 
yra organizuojamos pagal 
bendrą krašto apsaugos mi
nisterij9s, kariuomenės ir Lie
tuvos Saulių sąjungos pro
jektą. Aplankyti visas stovyk
las nebuvo įmanoma. Aplan
kius keletą susidarė vaizdas, 
kaip bandoma patriotiškai 
auklėti Lietuvos jaunimą. 

Kariuomenės vado pa
stangų dėka pasitaikė proga 
praleisti dvi savaites Karių 
reabilitacijos centre Druski
ninkuose. Tai kariams skirta 
sanatorija, kurion atvyksta pa
sigydyti ir pailsėti Lietuvos 
kariai. Civiliams žmonėms į ją 
pakliūti nėra galimybių. Ka
dangi mes ilgus metus bend
raujam su Lietuvos karinin
kais, kariuomenės vadas pa
darė mums išimtį ir sudarė są
lygas pabūti su kariais. Sana
torija yra pagarsėjusių gydyk
lomis Druskininkų miestelio 
pakraštyje, prie gražaus pušy
no ir ežero. Per dvi savaites 
maitinomės sanatorijos val
gykloje, gyvenom jos patal
pose ir pasinaudojom visomis 
paslaugomis, kurios teikiamos 
reabilitacijos centre. Reabili
tacijos centru pasinaudoja ne 
tikri ligoniai, bet ir tik su ma
žais negalavimais ir nuo tarny
bos pavargę kariai. Sanatori
joje pailsima ir atsigaunama 
įvairių mankštų ir procedūrų 
dėka. 

Alytaus Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės motori
zuotas pėstininkų batalionas 
įsikūręs dideliame plote, bet 
naudoja tik dalį kareivinių. 
Dauguma kareivinių statytos 
caro laikais. Matosi ir sovieti
nės sistemos griozdiški stati
niai, kurių dalis naudojama 
sandėliavimui, o likusieji ne
naudojami, numatyta panai
kinti. Su šiuo batalionu yra 
sukurtas bendras su lenkais 
LITPOLBAT karinis viene
tas, kuris dalyvauja specifinė
se užduotyse. Batalionas turi 
rūpestingai įrengtą muziejų, 
kuriame surinkta daug medžia
gos iš partizaninio karo su 
okupantais. Yra nemažai įvai
rių ginklų bei įrengtas parti
zanų bunkeris, koks yra Pu
nios miške. Viename iš pasta
tų yra įsikūręs Krašto apsau
gos savanoriškų pajėgų Dai
navos apygardos štabas. 

Krašto apsaugos savano
riškų pajėgų Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Butigeidžio dra
gūnų mokomasis batalionas 
yra įsikūręs Klaipėdoje. Su 
paskirtu automobiliu ir vai
ruotoju nuvykome į bataliono 
15 metų sukakties jubiliejų. 

Nukelta i 11-tą psl. 



Tarsi nieko neįvyko, - kaip buvo, 
taip ir liko. Ar ilgam? 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Mitingas prie A Micke
vičiaus paminklo metais, Bal
tijos kelias buvo tarsi vien
kartiniai veiksmai, išreiškian
tys susikaupusius siekius ir 
viltis, tačiau kokj tęstinumą 
jie jgijo!.. Vienkartinis veiks
mas, jei jis iš tikrųjų reikalin
gas, paskatina kitų, labai 
reikšmingų ir prasmingų 
veiksmų seką - grandininę 
reakciją. Po tokių veiksmų 
grandinės Lietuva atgavo 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Buvo smerkiantys Molo
tovo-Ribbentropo paktą mi
tingai 1987-aisiais prie A. 
Mickevičiaus paminklo ir 
Vingio parke 1988-aisiais, 
buvo laisvės siekį išreiškęs 
Baltijos kelias 1989-aisiais, 
buvo Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę paskelbusi 
Kovo 11-oji 1990-aisiais, bu
vo tragiška Sausio 13-oji 
1991-aisiais, buvo pasikėsini
mas atstatyti SSRS (Maskvos 
pučas) 1991-aisiais. 

Ir tarsi Lietuvoje nieko 
neįvyko, - kaip buvo, taip ir 
liko. Lietuva lyg mažoji Ru
sija gyvena pagal pastarosios 
priimtą teisių ir pareigų per
ėmimo nuostatą. Valdžioje 
liko tautos genocido bei rep
resijų sumanytojai ir užsako
vai komunistai, jų valdomi 
rezervo čekistai. Jiems netai
kyta jokia liustracija, nors 
priklausė viskam vadovau
jančiai, viską kontroliuojan
čiai nusikalstamai komunis
tinei organizacijai. Jiems išli-

ko įvairios privilegijos ir iš
skirtinės socialinės garanti
jos, atviras kelias i visų lygių 
valdžias. 'Ięsiasi teroras, pat
riotų šalinimas iš valstybės 
tarnybos, akivaizdžiai įvyk
dyta iškilaus Lietuvos patrio
to karininko Vytauto Pociū
no žmogžudystė, patriotas 
Algirdas Petrusevičius sėdi 
už grotų, teismuose ir proku
ratūroje tarpsta ir sauvaliau
ja vakarykštis komunistinis 
klanas, konstituciją aiškina 
komunistiniai "rašto aiškin-
toj 

. . ,, 
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Ir koks paradoksas: apsi

valymo nuo komunistinio pa
veldo regimybei sudaryti su
kurptas liustracijos įstaty
mas, kuris liečia tik .žemiau
sio rango represinių struk
tūrų parankinius, komunistų 
partijos valdytos represinės 
organizacijos neetatinius pa
galbininkus-bildukus. O kur 
represijų užsakovai komunis
tai, genocido režisieriai ir tik
rieji vykdytojai? - Jie ar jų 
palikuonys, keliskart pakeitct 
savo komunistinį vardą, už
ima aukščiausias pareigybes 
visų lygių valdžioje. 

V. Pociūno akivaizdi po
litinė žmogžudystė ir su ja 
susijusi skandalinga Valsty
bės saugumo departamento 
vadovų veikla, "pilkųjų kar
dinolų" aukščiausiose valsty
bės institucijose išviešinimas, 
šunaujai prilygstančių žinia
sklaidos atstovų šmeižtai pa
rodė ant pasiligojusios tau
tos kūno iki šiol maskuotą 
pūlinį. 

Šių metų rugpjūčio 23-
osios renginiai Daukanto 
aikštėje, Šv. Mikalojaus šven
tovėje, Filharmonijoje, Ge
dimino kalne ir prie laužų 
Baltijos kelyje išreiškė apsi
valymo būtinybę, būtinybę 
pūlinį šalinti. 

Nors kai kam pasirodė, 
kad šiųmečiai mitingo prie 
A. Mickevičiaus paminklo 
minėjimai dviejose skirtin
gose vietose (ftlharmonijoje 
ir prie A. Mickevičiaus pa
minklo) barikada atskyrė jo 
iniciatorius, iš tikrųjų, atsi
skyrė tik vieną - du iš jų. 'Tu
atleidžia disidentai Antanas 
'Turleckas ir Vytautas Bogušis 
už jų palyginimą su plūdėmis 
eketėje; ne plaukia, o plūdu
riuoja politikoje, o meškeres 
laiko bet kas (dabar meškerę 
Antano 'Turlecko plūdei val
dyti iš kelių ankstesnių parti
jų ar judėjimų perėmė Ro
landas Paksas). Į minėjimą 
prie A. Mickevičiaus pa
minklo susirinko gausybė 
žmonių. Iš miniai kalbėjusių 
Nijolės Sadūnaitės, kunigo 
Roberto Grigo, profesoriaus 
Vytauto Landsbergio žodžių 
visi jautė, kad Lietuvai reikia 
apsivalyti, atgimti dvasia. Vi
suomenė jau jaučia, kad apsi
valymo priemonių reikmė 
tikrai yra pribrendusi, laukia 
prasmingų ir reikšmingų 
veiksmų sekos. 

Rugpjūčio 23-osios ren
giniai tegul ženklina apsiva
lymo paskatą ir ryžtingų bei 
prasmingų veiksmų sekos 
pradžią. 

Pirmasis Lietuvos.„ jo argumentus, didi.kai gan greitai nurimo. 
1599 m. pabaigoje kardinolJlS Jurgis 

Radvila iškeliavo i Romą dalyvauti Simtmečio 
jubiliejaus iškilmėse padėkoti Dievui už XVI 
amžių. Ilgose pamaldose asistuodamas po
piežiui Klemensui VIII matyt persišaldė ir 
liga greitai išsėmė jo jėgas. 1600 m. sausio 21 
d. kardinolo sąmonė užgeso jam dar nesulau
kus 44 metų amžiaus. Kardinolas Jurgis Rad
vila buvo XVI amžiaus pati ryškiausia ir gal 
labiausiai iškilusi Lietuvos asmenybė tiek ta
lentais, tiek stebėtinais pasiekimais, tiek idea
lizmu ir religiniu uolumu. 

A1kelta iš 2-ro psl. 

Norėjo būti veikliu jėzu.itu, tapo garbingu 
ir pirmuoju Lietuvos kardinolu Romos kolegi
joje. Du kartus jam teko dalyvauti popiežiaus 
rinkimuose: išrenkant Inocentą IX ir Klemensą 
VIII. Per pirmuosius rinkimus pat.s kardinolas 
J. Radvila gavo nemažai balsų. 1591 m. Jurgi.ui 
Radvilai popiežius paskyrė Krokuvos vyskupi
jos sostą. Lenkų didikų dalis turėjo pasiūlę 
popiežiui savo kandidatą, todėl priešinosi, 
kad jaunas lietuvis dvasininkas valdytų Kro
k.uvos didžiulę vyskupiją, bet ji pažinę ir išgirdę 

LE XXIV t., psl. 382-S; Pr. Račiūnas, 
Mūsų §vyturiai. Vilkaviškis: Ardor, 1992, psl. 
237-9. 
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Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet a:eriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

Tel. Toronte 416 531-4800 
Bilietus prašau atsiim ti, i tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu 

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsik11iečia11tgimi11es iš Lietuvos, arba Jums skre11da11t į Liet111•ą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. K.reipk.itės visomis sava itės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos lwlbėkite su ALGIU MEDELIU 
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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI ... , -

Misija Mganistane 
Kanados mhllsteris pir

mininkas S. Harper savo 
kalboje jungtiniame Austra
lijos parlamento posėdyje 
rugsėjo 11-osios 6 metinių 
proga pabrėžė visų bendrą 
ir tarptautinę atsakomybę 
už Afganistano misijos sėk
mę. Šiuo metu ten yra 2,SOO 
Kanados karių. Jų misija tu
rėtų baigtis 2009 m. vasario 
mėn. Opozicinės partijos ir 
didelė dalis kanadiečių pa
geidautų, kad kariai grįžtų 
namo. 'Thčiau ministeris pir
mininkas pabrėžė, kad arti
miausiu metu nebus jokio 
balsavimo dėl misijos atei
ties. S. Harper - pirmasis iš 
Kanados vadovų ir 6-asis už
sienietis pakviestas kalbėti 
šios valstybės parlamento 
posėdyje. Kelionės metu ka
nadiečių atstovai perdavė 
australams archyvinct senie
ną iš Kanados archyvų bib
liotekm. 'Thi seniausias žino
mas Australijoje spausdintas 
dokumentas-1796 m. liepos 
30 d. teatro bilietas-prog
rama. Jį atsitiktinai atrado 
Kanados archyvų tyrinėtojai 
vienoje Viktorijos laikų bo
tanikos mokslininko kny
goje. 

APEC posėdyje tarp kitų 
21-os valstybės nuo Didžiojo 
vandenyno pakrančių atsto
vų dalyvavo ir Kanados va
dovas. Ministeris pirminin
kas S. Harper, nustebinda
mas savo priešininkus ir 
nuolat jį kritikuojančius 
gamtosaugininkus, pasitari
me pasistengė, kad patys di
džiausi tenėjai JAV, Rusija, 
Kinija, Japonija prisijungtų 
prie sutarties. Po ilgų pokal
bių ir derybų priimtas doku
mentas. Pirmasis jo punktas 
skatina visas pasitarimo da
lyves iki 2030 m. sumažinti 
energijos panaudojimą 25%. 
Kitas punktas - iki 2020 m. 
padidinti miškų plotus SO 
mln. ak.rų. Tui nieko nejpa
reigojantis, savanoriškas įsi
pareigojimas lėtinti, sustab
dyti ir atstatyti jau ivykusias 
klimato permainas. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper ir Ka
nados rinkimų tarnyba 
(Elections Canada) nesusi
taria, kuris teisus. Vyriausio
ji rinkimų tvarkdarė, artė
jant Kvebeko federaciniams 
rinkimams, pranešė, kad 
musulmonėms rinkėjoms bus 
leidžiama balsuoti uždengtu 
veidu, jei jos turės su savimi 
du "ID". Viename iš jų turi 
būti nurodyta gyvenamoji 
vieta. S. Harper kritikavo šį 
rinkimų tarnybos nutarimą, 
kaip prieštaraujantį pavasarį 
parlamento priimtam įstaty
mui. Pagal jį nedaromos jo
kios išimtys, visi rinkėjai bal
suoti privalo atidengtu vei
du. Rinkimų tvarkytojai tvir
tina, kad jie nepažeidžia įsta
tymo, tik pateikia papildo
mas sąlygas ir pasirinkimą 
balsuotojoms. 

Kanadoje 11urengta kas
metinė 26 NATO valstybių 
generolų konferencija. Ota-

voje vyr. gubernatorė Mi
chaelle Jean konferencijos 
dalyviams surengė oficialius 
pietus. Vėliau jie išvyko į 
Viktoriją (Br. Kolumbija). 
Čia vykusiame pasitarime, 
kuriam vadovavo Kanados 
ginkluotųjų pajėgų vadas ge
nerolas R. Hillier, aptarė 
Kosovo ir Afganistano tai
kos palaikymo misijų proble
mas ir ateitį, taip pat greito
jo reagavimo jungtinės gru
pės užduotis. Paprastai NA
TO generolai susitinka 3 
kartus per metus: dukart 
Briuselyje, vienąkart kurioje 
nors iš NATO šalių. Kanada 
tokią konferenciją buvo su
rengusi prieš dešimtmetį. 

Naųja daug patikimesnė 
įranga Halifakso uoste pa
gerins šio svarbaus krovinių 
pervežimo punkto saugumą. 
Darbuotojų asmenybes pa
dės nustatyti naujas atpaži
nimo būdas - vascular bio
metrics. Pagal jį padaroma 
nuotrauka, parodanti kaip 
išdėstytos venos rankos pa
viršiuje ir perkeliama į spe
cialią kortelę. Ją elektroniš
kai galima palyginti su tikri
namojo asmens ranka. Ši 
ldentica Canada Corp (To
ronto) siūloma naujovė buvo 
bandoma JAV. Bandyme da
lyvavo 17 visiškai vienodų 
dvynių (identical twins) porų. 
Kiekvienas buvo tiksliai at
pažintas pagal tik vienam 
žmogui būdingą venų išsi
dėstymą rankos paviršiuje. 
Halifakso uostas jau pasira
šė naujos technologijos pir
kimo sutartj. 

Kanados pasieniečiai 
savo postuose jaučiasi sau
giau, turėdami teisę nešiotis 
ginklą. Pagal vyriausybės 
programą pirmoji 39 pasie
niečių grupė baigė ginkluo
tės naudojimo pratybas ir 
užėmė savo postus Br. Ko
lumbijos pasienyje ir ant 'Thi
kos tilto (Fort Erie, ON). 
Šiuo metu teisę su ginklu bu
dėti savo postuose turi 80 pa
sieniečių. Ateityje visi 4,800 
pasieniečių bus ginkluoti. 
Vyriausybė yra skyrusi 101 
mln. dol. įsigyti ginkluotei ir 
pasieniečių mokymui 'Thčiau 
apginkluoti visus pasienio 
sargybinius reikės 10 metų. 

Savo 80 hektarą priva
lią valdą Cape Breton, turin
čią 4 km pakrantės, rašyto
jas, gamtosaugininkas Farley 
Mowatt perdavė valstybei, 
kad ji įsteigtų paukščių ir gy
vūnų apsaugos parką. Buvu
sioje gamtos bičiulio valdoje 
- tikras paukščių ir gyvulių 
ūkis - čia sutinkama 200 rū
šių įvairios gyvūnijos. Pasi
likdamas tik namą, gamtos 
apsaugos aktyvistas R Mo
watt tikisi, kad tai paskatins 
ir kitus žemės, ypač pakran
čių, savininkus dovanoti že
mę visuomenei. Nova Scotia 
provincijoje 95% pakrančių 
- privačios, todėl tokia do
vana labai vertinama. Per 
pastaruosius metus provinci
ja isigi.jo 30 naujų teritorijų 
kraštovaizdžio parkams. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
REIKIA DARBININKŲ 

Statistikos departamen
to duomenimis, Lietuvoje 
beveik 62% darbingų žmo
nių dirba "darbininkiškose" 
profesijose. Pernai beveik 
19% - sudarė kvalifikuoti 
darbininkai ir amatininkai. 
Jiems priskiriami staty
bininkai bei įvairių pra
monės šakų darbininkai. 
Antroje vietoje - aptarnavi
mo srities ir prekybos dar
buotojai (187,500), 3-oje -
nekvalifikuoti darbininkai 
(166,800), 4-oje ir 5-oje -
atitinkamai parengti preki
nio žemės ūkio ir žuvinin
kystės darbininkai (147,500) 
ir įrenginių, mašinų opera
toriai bei surinkėjai (144,-
000). Likusius 38% darbo 
rinkos dalinasi specialistai 
(251,800), įstatymų leidėjai, 
vyresnieji pareigūnai ir val
dytoj ai (132,100), jaunes
nieji specialistai ir technikai 
(126,700) ir jaunesnieji tar
nautojai (56,000). Pastarai
siais metais labiausiai iš
augo darbininkiškų profesi
jų poreikis, darbdaviai daž
niausiai patyrė pardavėjų 
bei pagalbinių darbininkų 
trūkumą. 

"LIETUVOS AIDUI" - 90 
ELTA skelbia, kad rug

sėjo 6 d. sukako 90 metų, 
kai pasirodė pirmasis Lietu
vos aidas. 1917 m., kai Vil
nius dar buvo okupuotas vo
kiečių, o rusai jį laikė tik sa
vo gubernijos centru, pasi
rodęs laikraštis tapo Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimo šaukliu. Laikraštis ėjo 
1917-1918 m. Vilniuje, 1928-
1940 m. - Kaune. Iki 1918 
m. pabaigos jis buvo ofi
cialus Lietuvos tarybos or
ganas. 1918 m. vasario 19 d. 
jame paskelbtas Lietuvos 
Nepriklausomybės aktas. 
Buvo skelbiami oficialūs ku
riamos Lietuvos valstybės ir 
vyriausybės nutarimai, įsta
tymai, atsispindėjo Lietuvos 
politinis, ekonominis ir kul
tūrinis gY,Venimas, užsienio 
įvykiai. Ejo du, vėliau tris 
kartus per savaitę. Laik
raštis leido mėnesinius prie
dus - "Liuosojoje valando
je" skelbė lietuvių poetų ir 
rašytojų kūrybą, priedas vo
kiečių kalba "Litauisches 
Echo" spausdino straipsnius 
iš lietuviško leidinio. Lietu
vos vyriausybei keliantis į 
Kauną leidyba 1918 m. gruo
džio 31 d. nutrūko. Išėjo 214 
numerių. Kaune leidyba at
naujinta 1928 m. Lietuvos 
aidas išėjo vietoj laikraščių 
Lietuva ir Lietuvis. Jis tapo 
Lietuvos tautininkų sąjun
gos ir Lietuvos vyriausybės 
oficiozu. Populiariausio Lie
tuvoj e dienraščio tiražas 
tada siekė apie 90,000 eg
zempliorių. Atkūrus nepri
klausomybę Lietuvos aidas 
nuo 1990 m. gegužės 8 d. vėl 
leidžiamas Vilniuje. Iš pra
džių laikraštis ėjo kaip Lie
tuvos Aukščiausiosios tary
bos ir Lietuvos Ministerių 
tarybos leidinys, vėliau pri-

vatizuotas. Leido priedus 
Šiaurės Atėnai, Autobirža, 
Kauno žinios, Šeštadienis. 
Nuo 2001 m. dienraštį reda
guoja Algirdas Pilvelis. Šešis 
kartus per savaitę išeinantis 
laikraštis leidžia priedą 
Naujausios žinios. 

LĖKTUVO AVARUA 
Vilniuje rugsėjo 12 d. 

avariniu būdu nutūpė Skan
dinavijos avialinijų SAS lėk
tuvas "Dash 8-400". Jo su
gedimas galėjo būti mecha
ninis. Kol tyrimas nebus 
baigtas, su žiežirbomis 1.36 
val. nakties taku slydęs, bet 
liepsnų išvengęs lėktuvas 
lieka Vilniaus oro uosto te
ritorijoj e. Jame yra likusi 
maždaug tona <legalų. Susi
siekimo ministerijos orlaivių 
avarijų bei incidentų tyrimų 
vadovas Kęstutis Povilonis 
teigė, jog žmonės nenuken
tėjo, sužeistųjų nebuvo. 
Lėktuvu skrido 48 žmonės. 
Įgulą sudarė pilotai norve
gai ir palydovės švedės. Tirti 
įvykio į Lietuvą atvyko SAS 
oro linijų tyrimo tarnyba, su 
kuria kartu ketinama ieškoti 
sąsajų su labai panašiu 
"Dash" orlaivio įvykiu Da
nijoje rugsėjo 9 d. Įvykiu su
sidomėjo Lietuvos prokura
tūra, kuri aiškinsis, ar or
laivis buvo tinkamai pri
žiūrimas ir remontuojamas. 
"Dash 8-400" lėktuvų ga
mintoja Kanados bendrovė 
"Bombardier" pranešė pla
nuojanti šių lėktuvų techni
nės apžiūros programą ir 
partneriams visame pasau
lyje rekomenduoja atidėti 
šių lėktuvų naudojimą skry
džiams. 

IŠMINAVO JŪRĄ 
BNS žiniomis, tarptau

tinės išminavimo operacijos 
"Open Spirit 2007" (Atvira 
dvasia) metu Lietuvos teri
toriniuose vandenyse ir iš
skirtinėj e ekonominėj e zo
noje buvo rasti ir nukenks
min ti 2 sprogmenys. Dau
giau nei savaitę trukusioje 
operacijoje dalyvavo apie 
1,000 karių, 19 karo laivų iš 
dešimties valstybių, Baltijos 
jūroje šalia Lietuvos. Išžval
gyta 90 kv. jūrmylių arba 
apie 170 kv. km teritorija. 
Operacijos metu rasti du 
grėsmę keliantys sprogme
nys - mina ir torpeda, kurie 
buvo sėkmingai sunaikinti. 
Nuo 1995 m. iš viso jau iš
žvalgyta 2850 kv. km Lietu
vos teritorinių vandenų. 
Pratybos "Open Spirit" pir
mą kartą buvo surengtos 
1997 m. Pagrindinis moky
mų organizatorius - Vokie
tijos priešmininės kovos lai
vų flotilė. Nuo 1996 m. išmi
navimo operacijų metu Lie
tuvos teritoriniuose vande
nyse ir išskirtinėje ekonomi
nėje zonoje aptikta ir nu
kenksminta daugiau nei 100 
nuo dviejų pasaulinių karų 
likusių sprogmenų. Surinkti 
laivų duomenys apie jūros 
dugną taip pat naudojami 
atnaujinant topografinę in
formaciją. RSJ 
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Nelaisvės ir vilties ... 
keliauja žmogus ir Romansero 
bėgančiam laikui. Virginijai 
Kochanskytei yra suteiktas 
UNICEF komiteto Lietuvoje 
Geros valios ambasadorės 
vardas. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Pasirinkusi skaitovės ke
lią, žodžio ir jausmo išraišką 
papildydama muzika, aktori-

niais etiudais, ji sukūrė de
šimtis kamerinių poezijos 
programų. Šiame vakare ak
torė pristatė ir dvi savo įrašy
tas garsaplokštes Per pasaulį 

Aktorės deklamaciją ly
dėjo violončelininkės A. Sto
ryk atliekama Debussy, Fau
re, Franko muzika, kėlusi ati
tinkamą nuotaiką scenoje, 
puikiai paryškinusi poetų išsa
komus jausmus. KLB Toron
to apylinkės valdybos pirmi
ninkė D. Garbaliauskienė pa
dėkojo atlikėjoms už progra
mą, joms buvo įteiktos gėlių 
puokštės, o klausytojai pa
kviesti pasivaišinti kava, šam
panu ir užkandžiais. 

KLB Vasagos apylinkės valdyba su programos atlikėjomis po 
koncerto, iš k. S. Valickis, J. Dudienė, Agilė Storyk, Virginija 
Kochanskytė ir R. Poškienė Ntr. K. Poškaus 

Aktorė V. Kochanskytė ir 
violončelininkė A. Storyk šią 
programą KLB Vasagos apy
linkės valdybos kvietimu atli
ko ir Vasagos lietuvių bend
ruomenės salėje. Abiejose po
pietėse dalyvavo gausus būrys 
klausytojų, atėjusių pagerbti 
tauraus Lietuvos poeto atmi
nimo. 

Nauja Kezio fotografijų knyga 
Fotomenininkas į ją sudėjo Lietuvos vaizdus 

EDVARDAS ŠULAITIS !yvaudavo su savo fotografijomis parodose, 
surengtose įvairiuose Lietuvos miestuose. Čikagietis fotomenininkas Algimant!ls Ke- Leidinio pabaigoje suminimos ir kai kurios 

zys yra išleidęs keletą fotoalbumų apie Cikagą kitos A Kezio knygos. Taip pat čia rasime ir 
bei kitus kraštus ar atskirus objektus. Dabar jis šiek tiek autobiografinių žinių apie patį foto
sugalvojo pateikti knygą vien tik apie Lietuvą, menininką, kuris labai kukliai apibūdina save. 
kurią jis pavadino paprastai-Lithuania/Kezys. Beje, knygoje randame ir šiek tiek žodinės 
Joje surinkti Lietuvos vaizdai, fotografuoti medžiagos (anglų kalba). 
nuo 1983-iųjų iki 2006 metų. Knyga - 391 psl. Gaila, kad ir ši A Kezio knyga labai riboto 
Ją atspausdino geras autoriaus draugas, taip tiražo _ tik 25 egzemplioriai. Vieno egzemp
pat fotomenininkas Eugenijus Krukovs~is! lioriaus kaina - 250 dol. Tučiau juos autorius 
kuris jau ne pirmą kartą padeda pateikti vargu ar pardavinės - greičiau išdalins to
A. Kezio kūrybinius sumanymus. kiems klientams, kurie iš panašių knygų užsi-

N aujosios knygos pirmuose puslapiuose sako didelio formato fotografijų. Tukiu būdu 
matome vaizdus iš A. Kezio pirmosios kelio- galima finansuoti knygos išleidimą, kuris yra 
nės į tada dar pavergtą Lietuvą. Pirmąsyk šie gana brangus. Kai kalbėjomės, A Kezys buvo 
darbai Čikagoje pasirodė dar 1985-aisiais ir gavęs dar tik kelis neįrištus naujosios savo 
gerokai sujaudino Lietuvos valdžią, vėliau kurį knygos egzempliorius. Autorius tikisi, kad ar
laiką nedavusią fotomenininkui įvažiavimo vi- timiausiu metu galės parodyti jau visai paruoš
zos. Šis knygos skyrius pavadintas gana subti- tus albumus apie Lietuvą. 
liai Through The Wall to Land of Whispers. Baigiant dar galima pažymėti, kad 

Nors dauguma naujojo leidinio nuotraukų A. Kezys rugpjūčio 4 d. dalyvavo savo parodėlės, 
yra darytos Lietuvoje, bet pirmoje jo dalyje surengtos Beverly Shores (IN) geležinkelio 
užtinkame ir vaizdų iš lietuvių demonstracijų stotelės galerijoje, atidaryme. Tuip pat nese
Čikagoje, kuriose buvo reikalaujama laisvės niai jis porą dienų filmavosi režisieriaus iš 
pavergtai Lietuvai. Pirmieji trys knygos skyriai Lietuvos Arvydo B~ryso dokumentinių filmų 
yra pašvęsti juodai baltoms nuotraukoms, o ciklui, pavadintam Zymiausi pasaulio lietuviai. 
nuo ketvirtojo (133 psl.) jau matome nuspal- Fotomenininkas pateko į maždaug penkių 
vintus vaizdus, nuotraukas, kurios kompiute- žymiausių čikagiečių, sudominusių filmo kū
rio pagalba įgavę spalvas, bet nebūtinai tokias, rėjus, sąrašą. A Kezys savo naujomis knygomis, 
kokias iš tikrųjų turi tie objektai. Tui - Lithua- parodomis vis dar stebina čikagiečius, kurie šį 
nia Colorized skyrius, savo pobūdžiu gal net fotomenininką kaip kūrėją pažįsta jau beveik 
įdomesnis už pirmuosius, nes čia autorius žai- 50 metų. A Kezys yra žinomas ir kaip parodų 
džia su spalvomis. Tui nuotraukoms suteikia organizatorius, dailės žinovas, spaudos bend
naują, kiek netikėtą išvaizdą. radarbis meno klausimais ir pan. Nors am-

Knygoje vaizdai yra susikaupę per kelioli- žiaus našta šį kūrėją jau pradeda lenkti, tačiau 
ka autoriaus kelionių į tėvynę Lietuvą, kur jis jis vis atsitiesia ir daugelį pradžiugina vienu ar 
važiuodavo ne vien tik fotografuoti, bet ir da- kitu projektu. ..,..;.... ________ ,;,... ____________________ ....., 
nr AIA ... V FOUR SEASONS 
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Troškintų kopustų ir dešrelių popietė 

Elvyros ir Arvydo Krausų sodyboje Kalgario lietuviai ir kiti svečiai, susirinkę į tradicinį kopūstų ir 
dešrelių balių - linksmą metinį pabendravimą š.m. liepos 22 d. 

Metai iš metų Elvyra ir Ar
vydas Krausai vis ruošia jau 
tradicija tapusį troškintų ko
pūstų ir dešrelių balių. Liepos 
22 d. į jų jaukius namus sugu
žėjo didžioji dauguma Kalgario 
Lietuvių bendruomenės narių. 

Kas buvo išvykę pasisve
čiuoti į Lietuvą, kam darbai 
sutrukdė, bet susirinko didelis 
būrys, kuriame buvo ir naujai 
atvažiavusių į Kalgarį gyventi 
lietuvių: D. Šileikienės iš Red 
Deer sesuo su šeima iš Lietu
vos; Violetta Clitheroe su 
šeima atvažiavusi iš Toronto; 
trumpam pasisvečiuoti buvo 
atvykę iš Lietuvos Linos Ti
jūnėlienės sesuo ir Ingos bro-

lis, Rasos Rimavičienės mama 
jau antrą kartą, dar būrelis 
lietuvių iš Winnipego svečia
vosi pas Čepaičius ir visi, ži
noma, buvo svetingai sutikti, 
priimti ir pavaišinti. Taip pat 
atvyko ir vyresni, senbūviai 
Kalgario Lietuvių bendruo
menės nariai. Nuostabus oras 
dar labiau kėlė nuotaiką susi
rinkusiems pabendrauti lietu
viams. 

Per tokius susibūrimus 
džiaugsmo užtenka visiems: 
mažiems ir dideliems, senes
niems ir jaunesniems. Lietu
višką dainą užtraukiam, Arū
nas Gaule akordeonu mums 
pagroja, Rasa Rimavičienė, 

"Klevelio" vadovė, primirštas 
lietuvių liaudies dainas padai
nuoja, Marjorie Stakėnaitė
Sweeney kanklėmis paskam
bina. 

DR. STASYS DUBICKAS 

Visos bendruomenės var
du buvusiai pirmininkei, ger
biamai Elytei Balkytei-Zubis 
buvo įteikta simbolinė dova
nėlė "Set of Mint Coins of Li
th uania", už jos triūsą ir 
atsidavimą bendruomenės la
bui per ketverius praėjusius metus 
ir visokeriopą pagalbą bend
ruomenės nariams. Taip pat 
dovanėlė įteikta ir jos vyrui, 
gerbiamam Jonui Zubiui, ko
lekcinė - sidabrinė kanadie
tiška moneta už jo didelį pri
tarimą ir pagalbą savo žmonai 
ir mums visiems. Esam labai 
dėkingi gerbiamiems E.A. 
Krausams, kurie apsiėmė su
rengti šventę savo namuose, 
pritroškinti didelius puodus 
kopūstų su dešrelėmis gausiai 
didėjančiai lietuvių bendruo
menei. Jie mus sutiko ir išly
dėjo su šypsena. Taigi, ~isy 
vardu - nuoširdus ACIU 
jiems ir iki kito kopūstų ba
liaus! Rasa Janulienė 

DANTŲ GYDYTOJAS 
~-,_(""L7r ....... ~-.,.\'.'. L~_.-. i~"'-. • ~ '' ' "Tv ~\IT-..- -.~ ~„ ._ "' 

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

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

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

AKTYVAI PER 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. Vytautas Petras Ėrin
gis, ilgametis lietuvių bend
ruomenės veikėjas, 74 m. 
amžiaus, mirė liepos 20 d. 
Baltimore miesto ligoninėje. 
Velionis gimė 1933 m. sausio 
1 d. Gastonių kaime, Pane
vėžio apskr. Lankė Panevė
žio gimnaziją. 1944 m. su tė
vais pasitraukė į Vokietiją ir 
po karo apsigyveno Blom
bergo pabėgėlių stovykloje, 
kurioje toliau mokėsi ten 
veikuęioje lietuvių gimnazi
joje. Eringių šeima 1949 m. 
išvyko į Ameriką ir apsigy
veno Baltimorėje. Prasidėjus 
Korėjos karui, Vytautas bu
vo pašauktas į JAV kariuo
menę. Pasibaigus karui, stu
dijavo "Maryland of Arts" 
institute, kurį baigęs darba
vosi vienoje architektūros 
bendrovėje Baltimorėje. 1955 
m. Vytautas vedė Onutę Ma
j auskaitę ir su ja išaugino 
dukterį Sandrą. Stipriai įsi
jungė į lietuvių visuomeninę 
veiklą. Tapo Baltimorės LB 
apylinkės valdybos nariu, o 
paskutiniuosius 22 metus 
buvo jos pirmininku, palai
kydamas glaudžius ryšius su 
Lietuvos ambasada Vašing
tone. Jo darbų artimiausia 
padėjėja buvo žmona Onutė. 
Jų namuose svečiuodavosi iš 
Lietuvos atvykę tautiečiai. 
Vytautas dar dalyvavo ir Lie
tuvių Namų valdyboje. Už 
"."isuomeninę veiklą Vytautą 
Eringį Lietuvos prezidentas 
apdovanojo Lietuvos didžio
j o kunigaikščio Gedimino 
Riterio kryžiumi. Pastaruoju 
metu Vytautas porą mėne
sių gulėjo ligoninėje. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Jautrius atsisveikinimo 
žodžius pasakė žentas Mark 
Buda, Baltimorės LB apy
linkės pirm. Kęstutis Česo
nis, ilgamečiai draugai Birutė 
ir Juozas Gailos. Velionies liū
di žmona Onutė, duktė Sandra 
su vyru Mark ir dukterimis 
Lauren ir Gabija, giminės ir 
visa Baltimorės lietuvių bend-
ruomenė. 

Šveicarija 
Šio krašto maža lietuvių 

bendruomenė pagerbė lietu
vių tautos dainių Joną Ma
čiulį-Maironį. Mat š.m. bir
želio 28 suėjo 75-eri metai, 
kai mirė Maironis. Lietuviai 
nutarė surasti vietovę, kurio
j e Maironis sukūrė poemą 
Jaunoji Lietuva. Tokią vieto
vę surado - "Villa St. Char
les" Megenne mieste, netoli 
Liucernos. Nutarta prie vilos 
koplyčios sienos pritvirtinti 
atminimo lentą su Maironio 
bareljefu, kurį sukūrė skulp
torius Leonas Pivoriūnas, 
Lietuvos generalinis kon
sulas Ženevoje. Lentoje vo
kiečių ir lietuvių kalbomis 
įrašyti šie žodžiai: "Čia lan
kėsi lietuvių tautos dainius 
Jonas Mačiulis-Maironis" ir 
1907 m. sukūrė poemą Jau
noji Lietuva. Sumanymą fi
nansavo Lietuvos kultūros 
ministerija. Lentos atidengi
mo iškilmėse dalyvavo Mai-

ronio gimnazijos Kaune 
moksleiviai ir mokytojai, trys 
Lietuvos rašytojai - Vikto
rija Daujotytė, Aldona Ru
seckaitė ir Marcelijus Marti
naitis, taipgi didelis būrys 
krašto lietuvių ir draugų 
šveicarų. Lenta buvo už
dengta lietuviškų raštų rank
šluosčiu. Ją atidengė Lietu
vos rašytojai, rūtų puokštę 
padėjo renginio vadovė J. 
J ablonskytė-Caspersen. 
Lentą pašventino kun. Re
migijus Saunorius, atvykęs iš 
Romos. Dainininkas Danie
lius Sadauskas pradėjo ir visi 
lietuviai sugiedojo Maironio 
giesmę Lietuva brangi. Kita 
programos dalis vyko vilos 
salėje. Kalbėjo vilos atsto
vas, V. Daujotytė, M. Marti
naitis ir J. Jablonskytė-Cas
persen. Mokiniai deklamavo 
Maironio eilėraščius, skam
bino kanklėmis, D. Sadaus
kas dainavo Maironio dai
nas-eilėraščius. Tai turbūt iš 
viso vienintelis tokios sukak
ties paminėjimas, surengtas 
labai mažos (200 žmonių) 
lietuviškos bendruomenės. 

Prancūzija 
A.a. Adolfas Venskus, 

chemijos inžinierius, visuo
menės veikėjas, diplomatas, 
pirmasis Lietuvos ambasa
doriu§ prie Europos sąjun
gosirSAS (NATO), 82m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 24 d. Pa
ryžiuj e. Gimė 1924 m. lap
kričio 24 d. Klaipėdoje, mo
kėsi Klaipėdos ir Kauno IV
toj e gimnazijoje. Ją baigęs 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavo chemijos 
mokslus. 1944 m. pasitraukė 
į Prancūziją ir vėliau studija
vo Paryžiaus universitete bei 
Pramonės chemijos institu
te, įsigydamas chemijos inži
nieriaus specialybę. Paryžiu
je darbavosi metalurgijos 
pramonėje. Padarė naujų iš
radimų ir juos patentavo. 
Taipgi pasižymėjo lietuviš
koje ir tarptautinėje veik
loje. Veikė Paryžiaus ateiti
ninkų organizacijoje ir Pran
cūzijos lietuvių bendruome
nėje, tapdamas ir LB krašto 
tarybos pirmininku. Taipgi 
jis buvo Europos judėjimo, 
Krikščionių demokratų in
ternacionalo narys. 1983-
1988 m. vadovavo Strasbur
ge veikusiame VLIKo Euro
pos padaliniui, taip pat va
dovavo Baltiečių santalkos 
atstovybei. 1949 m., kol Lie
tuva dar neturėjo ambasa
dos, padėjo įsteigti Baltijos 
kraštų informacijos biurą 
Briuselyje. 1991 m. A. Vens
kus buvo paskirtas Lietuvos 
ambasadoriumi :erie Euro
pos sąjungos ir SAS (NA
TO). Siose pareigose išbuvo 
iki 1995 m. Iki mirties velio
nis buvo Lietuvos ambasados 
Paryžiuje garbės patarėjas 
Europos klausimais. A. Vens
kus apdovanotas Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimi
no Komandom kryžiumi, Pran
cūzijos darbo ministerio gar
bės medaliu, taipgi jam buvo !il

teiktas Belgijos karaliaus Di
džiojo karininko medalis. JA 
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RAMUNt: KUBILIŪTt: 

2007 m. rugsėjo 5 d. ag
ronomo ir genetikos mokslų 
daktaro Broniaus Povilaičio 
giminės, draugai ir kolegos 
šventė jo gimimo dienos šimt
mečio sukaktuves. Birželio 
29 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus 
šventovėje, kun. Minderio au
kojamų šv. Mišių metu buvo 
prisimintas šis aktyvus, ilgus 
metus Kanadoje gyvenęs ka
talikų veikėjas, visuomeninin
kas ir mokslininkas, miręs 
1985 m. liepos 17 d. ir palaido
tas šv. Jono liet. kapinėse Mis
sissauga, ON. Šv. Mišių inten
cija buvo ir už visus Broniaus 
Povilaičio gimines. Jis, vyriau
sias iš penkių vaikų savo šei
moj e, buvo vienintelis, pasi
traukęs i Vakarus ir niekad 
po išsiskyrimo nematė savo 
brolių, seserų, nė jų prieau
gio. Po šv. Mišių Vilniuje maž
gaug 70 asmenų susirinko į 
Sv. Kryžiaus renginių salę ve
lionies autoriaus knygos Apie 
įvykius, žmones ir save sutiktu
vėms. 

Knygos sutiktuvės Vilniuje lietuvių išeivių įsteigtas insti
tucijas, šventoves, organizaci
jas, apie kuriuos autorius rašė 
trumpas mokslines įžangas, 
po kurių jis aprašė kai kuriuos 
įvykius iš savo asmeninės per
spektyvos ... 

Dr. Broniaus Povilaičio knygos Apie įvykius, žmones il' save sutiktuvės Vilniuje. Kairėje sėdi 
Monika Povilaitienė, šalia jos - velionies krikšto dukra Nijolė Sadūnaitė 

Kas tie asmenys, kuriuos 
autorius aprašė ir kurių laiškų 
ištraukos su autorium išspaus
dintos Mano sutikti žmonės 
skyriuje? Visi 14 jau iškeliavę 
į amžinybę, kaip ir knygos au
torius, du mirė tik 2004 m. 
Kanados lietuviai gal prisi
mins Montrealyje gyvenusį 
aktyvų veikėją Praną Rudins
ką ir Delhi, ON, ŠV. Kazimie
ro parapijos ilgametį kleboną 
kun. dr. Joną Gutauską. Bra
zilijos lietuviai gal prisimins 
Sao Paulo gyvenusį Antaną 
Stonį ir iš Cilės, vėliau į Sao 
Paulo gyventi atvykusį Joną 
Grigą. Kiti gal pažins šiuos 
JAV-se gyvenusius asmenis: 

Birželio 29 d. Broniaus 
Povilaičio knygos sutiktuvėms 
prasidėjus, trumpą įžangos 
žodį tarė knygos sudarytoja, 
čikagietė Ramunė Kubiliūtė. 
Autoriaus našlė, 34 metų ve
dybinį gyvenimą kartu su juo 
ėjusi, Monika Povilaitienė at
vyko į sutiktuves iš Turonto. 
Ji džiaugėsi knygos išleidimu, 
nes pagaliau galėjusi įvykdyti 
savo vyro norus išleisti šią 
knygą. Iškilmėms toliau vado
vavo Dalia Kuizinienė, kny
gos atsakinga redaktorė, Lie
tuvių išeivijos instituto Kaune 
vyresnioji mokslo darbuotoja, 
knygoje parašiusi įvadą, pava
dintą Knygą palydint. Šios lite
ratūros specialistės gražūs ir 
taiklūs žodžiai supynė prog
ramos dalis ir supažindino va
karo dalyvius su kiekvienu 
kalbėtoju bei atlikėju. Prof. 
D. Kuizinienė perskaitė Vy
tauto Didžiojo universiteto 
dėstytojos Kaune, buvusios 
montrealietės dr. Mildos Da
nytės laišką, kurio autorė ap
gailestavo, kad tuo metu buvo 
išvykus aplankyti giminių Ka
nadoje per vasaros atostogas 
ir sutiktuvėse negalėjo daly
vauti. Savo laiške profesorė 
1986 m. išleistos knygos DP 
Lithuanian lmmigration to 
Canada After the Second 
World War, autorė rašė: " ... Tuo 
metu, kai rinkau istorines me
džiagas savo knygai apie lietu
vių atvykimą į Kanadą poka
rio metais, supratau, kad Bro
nius Povilaitis buvo beveik 
vienintelis, patekęs į Kanadą 
ne pagal darbo sutartį kaip 
paprastas darbininkas ar per 
giminių paramą, bet todėl, 
kad Kanados mokslininkai jį 
išrinko kaip itin perspektyvų 
mokslininką agronomijos sri
tyje. Kaip atsimename, tuo 

metu Kanados mokslo pasau
lyje dominavo anglosaksų kil
mės kanadiečiai ir mokslinin
kai iš Anglijos, kurie nebuvo 
linkę priimti į savo gretas net 
Kanadoje gimusių ir studija
vusių rytų Europos kilmės ka
nadiečių. Supratome, kad dr. 
B. Povilaitis tikrai pasižymėjo 
neeiliniais gabumais„." 

Broniaus Povilaičio kny
gai sveikinimo žodžius parašę 
mokslininkai sutiktuvėse tarė 
žodį. Tai Leonas Kadžiulis, 
profesorius emeritas, ir Pau
lius V. Subačius, Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos 
centro valdybos pirmininkas. 
Broniaus Povilaičio giminai
tės, jo brolvaikio ir vieno kny
gos teksto rinkėjo, Vito Povi
laičio ir jo žmonos Magdos 
dukros Edita ir Kristina skaitė 
trumpas ištraukas iš knygos. 
Specialiai parinktos ištraukos 
autoriaus žodžiais išryškino jo 
žinias apie savo gimtąjį kraštą 
Aukštaitijoje, kur jis praleido 
savo jaunystę. Skaitytos iš
traukos iš jo gyvenimo Kana
doj e išryškino jo katalikišką 
veiklą, kai Delhi, ON, lietu
viai steigė savo Šv. Kazimiero 
parapiją. Autorius buvo muzi
kos gerbėjas, ir knygos sutik
tuvių vakarui muzikinius in
tarpus meistriškai atliko kank
lininkė Jolanta Babaliauskie
nė. Thumpą žodį tarė Bro
niaus Povilaičio krikšto dukra 
ses. Nijolė Sadūnaitė, velionies 
autoriaus mokslų draugo Jo
no dukra. Nors ji savo krikšto 
tėvo pati nepažinojo, ji iki šiol 
palaiko ryšius su Monika Po
vilaitiene. Vakarui einant prie 
pabaigos trumpą sveikinimo 
žodį tarė Monikos Povilaitie
nės pusseserė vilnietė Vacė 
Vasiliauskienė Gi knygoje pa
minėta skyrelyje "Uošviai", 
nes ji pas Monikos Povilaitie
nės tėvus gyveno kurį laiką). 

Povilaičių šeimos padėką 
už knygos išleidimą išreiškė 
Danutė Šližienė. Garbaus 
amžiaus prof. Antanas Stan-

Nuoseklumas 

Jolanta Babaliauskienė 

cevičius prisiminė anuos lai
kus ir jauną žemės ūkio moks
lininką, Bronių Povilaitį. Su
tiktuvių oficialiai daliai užsi
baigus, svečiai dar kurį laiką 
vaišinosi ir bendravo. Vakaro 
dalyviai buvo ne tik Vilniaus 
gyventojai, bet suvažiavę iš 
Kauno, Dotnuvos, Mažeikių. 
Dar kiti buvo velionies auto
riaus, jo našlės ir jų giminių 
pažįstamieji iš Cikagos ir 
kitur. 

Knygos 

Knygai Apie įvyldus, žmo
nes ir save autorius apybraižą 
rašyti pradėjo 1977 m. liepos 
28 d., kai "Multicultural His
tory Society of Ontario" pa
kviestas į garso juostelę lietu
vių kalba papasakojo savo is
toriją Lietuvoje ir kūrimąsi 
Kanadoje ir po to iškilo mintis 
rašyti knygą. Velionis auto
rius buvo dviejų ankstyvesnių 
knygų autorius. Pirmosios sa
vo knygos Žemės ūldo akade
mija (1979 m.) sutiktuvėse au
torius pats dalyvavo. Knygą 
leido ~ietuvių agronomų są
junga Cikagoje. Antrąją kny
gą, Lietuvos žemės ūkis 1918-
1940: jo raida ir pažanga, pats 
autorius buvo paruošęs spaus
dinimui, bet po jo netikėtos 
mirties, knyga nebuvo išleista 
iki 1988 m. Tus knygos leidė-

Nelygybė 

Sutikau tuos, kuriuos norėjau sutikti, 
myliu tuos, kuriuos norėjau mylėti, gyvenu 
taip, kokią susikūriau viziją. Yra ir netikslu
mų. Visą šį darinį atsakingai saugau. Esmė -
nepaleisti visko vėjais ir tobulinti. 

Įtūžis išgėrė nuodų stiklinę ir numirė, o 
gerumas jau serga, vos tik įkvėpęs pakal
nučių žiedadulkių„. Kodėl stiprybės jiems 
padalinta skirtingai? 

Pasalūniškas pavydas 
Ant mano lango tabaluoja senas vijoklis. 

Juo grožisi praeiviai. Pavydi„. Ko? Kvapnių 
žiedų ar beprotiškai susipynusio gyvenimo? 

••• iš reikalo 
Grūstis ir Skubėjimas yra giminės. žmo

giškumas jiems abiems antros eilės pusbro
lis, bet giminiuojasi retokai. Susitinka tik 
per laidotuves. R. Kiselytė, Rokiškis 

jas buvo velionies našlės Mo
nikos Povilaitienės įsteigtas -
dr. B. Povilaičio knygos leidi
mo fondas, papildant paties 
autoriaus gautą paramą iš Ka
nados lietuvių fondo. Antrąją 
tos knygos laidą 1997 m. Lie
tuvoje išleido Tėvynės sargas 
su Tautos fondo parama. Ši 
trečioji knyga buvo išleista 
Broniaus Povilaičio knygos 
leidimo fondo iniciatyva, au
toriaus gimimo sukakties pro
ga. Įdomiu sutapimu, ši tre
čioji knyga išėjo 30 metų po 
jos "sugalvojimo" ir 10 metų 
po antros autoriaus knygos, 
antrosios laidos. Kitas sutapi
mas - visas tris autoriaus kny
gas spausdino Morkūno spaus
tuvė - 12irmosios dvi buvo iš
leistos Cikagoje (kai spaustu
vė vadinosi M. Morkūno), o 
trečioji - Kaune (spaustuvė va
dinasi "Morkūnas ir Ko", o lei
dy~ - "Naujasis IANKAS"). 

Sioje knygoje autorius nu
matė du pagrindinius skyrius 
- Mano gyvenimo kelias ir 
Mano sutikti žmonės. Ren
giant knygą spaudai, sudary
toja ir atsakingoji redaktorė 
dar pridėjo Biografinių žinių 
skyrelį Summary anglų kalba, 
ir Pavardžių rodyklę. Iš viso 
knygoje - 352 psl. 

Pirmoje dalyje Mano gy
venimo kelias Bronius Povilai
tis aprašė savo jaunystę ir iš
eitus mokslus, apie gyvenimą 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Ka
nadoje. Kai kurie knygos skai
tytoj ai išgyveno panašius iš
šūkius ir sunkumus, kai karo 
vėjų jie buvo nublokšti i sveti
mus kraštus. Kai kuriems 
žmonėms įdomu pasiskaityti 
apie Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje, ŽŪA (autoriaus 
gyvenimas 20 metų buvo su
rištas su akademija). Knygos 
sutiktuvėse dalyvavo net sep
tyni asmenys iš Lietuvos žem
dirbystės instituto Dotnuvoje. 
Kai kuriems žmonėms įdomu 
paskaityti apie Pabaltijo uni
versitetą Vokietijoje ir kitas 

Kazį Alminą, Vmcą Maciūną, 
Vitą Manelį, Joną Vengrį ir 
!Jalį Vitkų, Matą Krikščiūną. 
Siame skyrelyje vienintelis ne 
lietuvis, kurį su pagarba prisi
minė ir su kuriuo autorius il
gai susirašinėjo, tai šveicaras 
kolega Andreas Grisch. Au
torius taip pat šiame skyrelyje 
rašo prisiminimus apie tris as
menis, kurie liko gyventi Lie
tuvoje, buvo ištremti i Sibirą, 
grįžo gyventi ir mirti Lietuvo
je. Vienas iš jų - profesorius, 
žymus agronomas, ŽŪA rek
torius, Lietuvos švietimo mi
nisteris (1934-1939 m.) Juozas 
Thnkūnas. Skyrelyje Bronius 
Povilaitis taip pat prisiminė 
savo brolį Aleksą, su kuriuo 
susirašinėjo komunistų oku
pacijos laikais. Vienintelis as
muo, kurio autorius nepaži
nojo, tai jo uošvis, Juozas Lu
koševičius ir uošvė Monika. 
Su uošviu autorius susirašinė
jo neilgai (prieš uošvio mirtį), 
bet jo vaikus autorius visus 
pažinojo, nes jie, pasitraukę iš 
Lietuvos, visi pradėjo gyveni
mą Kanadoje, kaip ir Bronius 
Povilaitis bei jo žmona -
Montrealyje. 

Knygos Apie įvykius, žmo
nes ir save atsakingoji redak
torė Dalia Kuizinienė, Knygą 
palydint skyrelyje, atrodo, 
tiksliai pastebėjo: "B. Povilai
čio knyga šiandienos skaityto
jui ir tyrinėtojui įdomi keliais 
aspektais. Tai savojo laikme
čio dokumentas, fiksuojantis 
autoriaus ir jo amžininkų gy
venimą bei veiklą Nepriklau
somoje Lietuvoje. Jis taip pat 
atskleidžia ir sudėtingą lie
tuvio išeivio būtį, gyvenimo ir 
likimo kelius, bei įsipareigo
jimą lietuviškiems tautiniams 
interesams. "Šią knygą pava
dinti grynai vieno asmens pri
siminimais netikslu, bet tegul 
skaitytojai knygoje randa kas 
jiems reikšminga, įdomu ir 
prasminga ... " 

TSIĮĮSTA PAMINĖTI 

Bronius Povilaitis, APIE ĮVYKIUS, ŽMONES IR SAVE. 
Sudarytoja Ramunė Kubiliūtė. Leidėjas Broniaus Povilaičio kny
gos leidimo fondas ir leidykla "Naujasis lankas". Tiražas 300 egz. 
Redaktorės Dalia Kuizinienė ir Inga Vijaikytė. Torontas-Kaunas, 
2007 m., 352 psl. 

LITUANISTICA - Lietuvos mokslų akademijos leidinys, 
2007, nr. 1(69), 104 psl. ir viršeliai. Redaguoja A Gapsevičienė ir 
A. Juškaitė. Tiražas 225 egz. Leidyklos adresas: Gedimino pr. 3, 
LT-01103 Vilnius. 
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Pavaikščiokim rugsėjo takais 
RASA NORKUTĖ 

. Dar tebejaučiame rugpjūčio vasarišką 
kaitrą. Ir vakarai tokie tylūs, ramūs, šilti. Ta
čiau rugsėjis skuba į rudenį - į spalį. Rudeniš
kas vėjas, pasimosuodamas raudonu klevo la
pu, raži~nų arimuose dulkių sūkurius sukel
damas. Zaliajį vasaros drabužį ankstyvais ryt
mečiais, dar prieš saulės tekėjimą, šalnomis 
padabina. Įdienojus, dažnai atsilanko Vakaris 
vėjas ir išeinančio rugsėjo takus saulės auksu 
pabarsto. Nė nepajusime, kaip šiaurys, nelau
kęs to tolimo lapkričio, skubiai skins vos pa
gelsti spėjusius lapus. 

Dar šiltu rugsėjo taku atkeliauja ruduo. 
Paskui jį iš už jūrų, ma
rių atgins šėmus lietaus 
debesis ir ūžaus žvarbiu 
rudens lietumi. Saulu
žės spinduliai dar šilti: 
išsklaido debesis, pasi
džiaugia, kad žemėje 
dar daug žalumos ir, 
prisiėmęs pilnas riešku
čias nutolstančios kait
ros, skuba nudažyti laz
dynų krūmuose pasislė
pusias riešutų kekes, 
vieną kitą žemuogę įsir
pina, laukų gėlių žied
lapius išskleidžia. 

sklindančiais laukuose. Balandis sėjos pradžios 
mėnuo, rugsėjis derliaus nuėmimo baigmė . 

Lengva ir drėgna rugsėjo žemė skubina 
pasėtą grūdą greičiau sužaliuoti, pakilti ir pa
žvelgti į rudenį nueinančią saulę, po pasaulį 
pasidairyti ... Juk saulė nš!beilgai šildys ir 
glostys žaliąjį rugių kilimą. Ziemą viešės Siau
rės viešnia - Pūga ir baltu patalu užklos žalią
ją rugio jūrą. Visą žiemą - iki pavasario. Tas 
laukimas turi savo prasmę - būsimą gyvenimą 
- išauginti grūdą. 

Artėjantį rudenį dažnai dangumi skren
dančius sutinkame varnėnus - ne į tolimus 
kraštus - į sodus - bene ras užsilikusią vyšnią. 

Vaikus perspėja - šer
mukšnių neskinti - jie 
dar kartais ir sprangūs. 
Puotausime, kai šalnos 
pakąs. Anksti varnėnai 
išveda savo vaikelius. 
Nuo pusės vasaros moko 
juos skraidyti, įsiminti 
gimtuosius laukus, sodus, 
kelius - pavasarį čia rei
kės sugrįžti ir kurti savus 
gyvenimus. 

Pasidžiaukime dar 
·" gražia rugsėjo žeme, so

dų pilnatve - šalnos tik 
' šerkšną pabers. Nuauk

suos beržynėliai ir klevų 
būreliai. Alksnynai dar 
palauks, pasišnekučiuos 
su pušynais ir eglynais, 

Rugsėjis išeina. Bet 
rudeniui per anksti ga
lynėtis su saule, su ža
liuoju vasaros atolu. Tad 
nešinas savo vėsumą ir 
šalnų geluonis nugena į 

Pasigrožėkime "išeinančio rugsėjo taku" niekad neprarandančiais 
savo spalvų. 

tamsių eglynų gilumą, taikiai išdraiko vora
tinklius, tarsi įrodydamas: aš dar giedras - ne
liesiu laukų žalumos ir medžių lapams leisiu 
pasigrožėti išeinančio rugsėjo taku ... 

Rugsėjo rytmečiai aidės šimtais skambu
čių! Din-dilin-dilin!... Tai mes, vaikai ateinam . ' 1š margų žolynų, tyrų ežerėlių. Ateinam iš 
saulės namų. Din-dilin-dilin! Sudie, vasarėle -
mūsų laukia naujos knygos, nauji mokslai. O 
mūsų mažųjų širdelėse didelis rūpestis, nedrą
sūs žingsniai. Din-dilin-dilin ... - kviečia rugsė
jo rytmečiai ir atskubančio rudenio skambu
čiai. Sako, rugsėjo dienos prilygsta balandžio 
dienoms. Jos net panašios ir savo garsais, 

Pasigrožėkime išeinančiu rugsėju, tauriu 
grožiu rudenėjančiais ežerais ir upėmis. Vir
šum jų praplauks - tarsi rūsčiu plienu - žaliu 
smaragdu, sužvilgs saulės spinduliai ir pasi
ners į gelmes. 
v .ov~ugsėjo žem~. dar graži, nors nebedaug 
zydmc1ų augalų. Z1edų spalvos, geltonos ir 
baltos, panašios į blykštančią saulę. Tik čiob
reliai, rusvai violetiniais kilimėliais dabina 
sausus pušynus, klosto dirvonus, ganyklas ir 
smėlėtus šlaitus. Aitriai kvepia medum rodos 

' ' norėdami sulaikyti išeinančią vasarą ir pabūti 
su visu jos grožiu, kvapais. Skaitykime šią 
nuostabią išeinančio rugsėjo gamtos knygą. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Wynton Marsalis, pasau

linio garso trimito virtuozas, 
su Niujorko Lincoln Center 
džiazo orkestru uždarė tris 
savaites trukusį XI Vilniaus 
festivalį. Koncertą pradėjęs 
soliniu trimito numeriu, pir
moje dalyje Wynton Marsa
lis ir orkestras improvizavo 
garsiausių amerikiečių džia
zo kompozitorių kūrinius, o 
antrojoje dalyje ovacijas su
kėlė vieno iš orkestro muzi
kų saksofonininko Wes An
dersono sukurtas džiazo 
triptikas, skirtas žinomiems 
tapytojams Salvador Dali, 
Pablo Picasso ir Jackson Pol
lack. 

Senojo džiazo atnaujin
toju, šių dienų Amerikos džia
zo simboliu vadinamas Wyn
ton Marsalis garsėja ir kaip 
puikus kompozitorius, ne
nuilstantis ir įkvėpiantis švie
tėjas bei autoritetingas džia
zo orkestro vadovas, tęsian
tis Duke Ellington tradici
jas. Jis devynis kartus laimė
jo "Grammy" apdovanojimą 
ne tik už džiazo, bet ir klasi
kų kūrinių (J. Haydn, WA. 
Mozart, G .F. Haendel) in
terpretaciją; Pulitzer pre
miją laimėjo už oratoriją 
Blood on the Fields. Maestro 
yra 29 JAV universitetų gar
bės profesorius, turi 50 JAV 
miestų simbolinius raktus, 
yra daugelio populiarių JAV 
televizijos laidų dalyvis. Jo 
vadovaujamas penkiolikos ne
eilinių džiazo muzikantų ko
lektyvas yra muzikos kritikų 
laikomas geriausiu šiandie
nos "bigband" pasaulyje. 

Karaliaučiaus gintaro 
muziejuje vykusios 11 tarp
tautinės gintaro dirbinių bie
nalės "Alatyr 2007" Didįjį 
prizą laimėįo jauni lietuvių 
dailininkai Sarūnė Vaitkutė 
ir Dainius Norkus už darbus 
Prisiminimai. Bienalės dip
lomu taip pat išskirtas Ugnės 
Blažytės vėrinys Turtai. Lau
reatus išrinko tarptautinė 
vertinimo komisija, kurią su
darė Rusijos, Lietuvos, Lat
vijos, Danijos ir Lenkijos at
stovai. Bienalėje dalyvavo 
dešimt meistrų iš Lietuvos. 
Joje veikusi lietuvių gintaro 
dirbinių meno paroda buvo 
skirta Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo šventei. Paro
dos dalyvius parėmė Lietu
vos kultūros ministerija, glo
bojo Auksakalių gildijos ga
lerija "Meno niša" Vilniuje. 

Vilniuje prieš pat Joni
nes buvo siekiama atgaivinti 
prieškaryje gyvavusią žolynų 
turgaus tradiciją - K. Sirvy
do aikštelė senamiestyje šių 
metų birželį sužaliavo įvairiau
siais žolynais ir Joninių vai
nikais, savo patirtimi čia da
lijosi žolininkai ir būrėjai. 
Lankytojai galėjo nusipirkti 
žolelių nuo įvairiausių ligų, 
nusipinti Joninių vainiką, 
pasivaišinti natūraliais lietu
viškais valgiais ir gėrimais, 
pasimokyti tradicinių Joni
nių nakties burtų, klausytis 
Vilniaus miesto folkloro grupių. 

Pasak etnologo pro/ eso
riaus Liberto Klimkos, viena 

įdomiausių senojo Vilniaus 
tradicijų buvę vadinamieji 
Raganų turgeliai, dvi dienas 
prieš Jonines vykdavęs žoli
ninkų kermošius. Pilies gat
vės skverelyįe prie Šv. Jonų 
varpinės ir Sv. Jurgio šven
tovės šventoriuje ( dabarti
nėje Savivaldybės aikštėje) 
senučiukės iš artimų kaimų 
pardavinėdavo vaistažoles. 
Tiesiog ant šaligatvio jos iš
dėliodavo įvairiausių žolynų 
- surinktų tinkamoje mėnu
lio fazėje ir pavėsyje išdžio
vintų - ryšulius ir maišelius, 
tad žolynais pakvipdavęs vi
sas miestas. Galima buvo 
pirkti žoles atskirais ryšuliu
kais ar sutaisytas į "trejų de
vynerių" pluoštelį - nuo vi
sokių negalių ir skausmų. 
Prieškario turgelių vaizdus 
yra užfiksavę pirmieji Vil
niaus fotografai Jonas Če
chavičius, J anas Bulhakas. 
Gydymasis žolelėmis buvęs 
labai populiarus, o prie Auš
ros Vartų įsikūręs vaistažolių 
fabrikėlis veikė daug dešimt
mečių. 

Vasarvidžio dieną, birže
lio 21, saulė įrieda į Vėžio 
žvaigždyno ženklą - tai va
saros saulėgrįža, astronomi
nė vasaros pradžia, ilgiausia 
metų diena (Lietuvoje trun
ka net 17 valandų ir 18 minu
čių) ir šviesiausia naktis. 
Naktį iš birželio 23 į 24 dieną 
švenčiamos Joninės, senovė
j e vadintos Kupolėmis arba 
Rasos švente, kuri buvo iški
lesnė už kitas kalendorines 
ir su apeigomis sutvirtinan
čiomis žmogaus saitus su 
gamta. 

Signatarų namuose Vil
niuje buvo atidarytas Vasa
rio 16 Nepriklausomybės ak
to signataro, politikos ir vi
suomenės veikėjo, kultūros 
istoriko, pedagogo, publi
cisto Mykolo Biržiškos me
morialinis kambarys jo 125-
jų gimimo metinių sukakties 
proga. Į šį kambarį iš JAV 
atkeliavo M. Biržiškos as
meniniai daiktai, baldai, 
knygos, jo paties ir brolio 
Vaclovo rankraščiai. 

Mykolas Biržiška gimė 
1882 rugpjūčio 24 Viekš
niuose, mirė 1962 rugpjūčio 
24 Los Angeles, CA. Buvo 
Lietuvos tarybos narys (1917-
1920), Vilniaus lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
direktorius (1915-1922), Kau
no (1926-1927) ir Vilniaus 
(1940-1944) universitetų rek
torius. Nuo 1905 m. iki 1922 
m. jis paskelbė apie 2000 
straipsnių trimis kalbomis: 
lietuvių, lenkų ir rusų. Nuo 
1903 m. iki 1938 m. paskelbė 
8236 mokslo straipsnius, ne
mažai folkloristikos darbų. 
1944 m. liepos 13 d. pasi
traukė iš Lietuvos, tačiau ir 
išeivijoje jis įsitraukė į Los 
Angeles lietuvių visuomeni
nį gyvenimą, buvo Lituanis
tikos instituto Čikagoje na
rys, brolio Vaclovo Biržiškos 
redaguojamos Lietuvių en
ciklopedijos redakcinės kole
gijos narys. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., anlrad. lrtreaad. nuo 9 v.r. Iki 3.30 1'.p.p.; 
kalWtad. Ir panldad. nuo 9 Y.r. Iki 8 1'.v.; laitad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
aalcmad. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; kalvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Id 
a Y.Y. Ir penklad. nuo 11 v.r. Iki 8 Y.Y.; salanad. nuo 9 v.r. Id 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90-179 d. term. lnd •••••••••• 2..50% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. lnd •••••••.• 2.75" nuo .•.•.•.•.• 7.25% 
1 metų term. lnd611ua ••••••.• 3..35% 
2 metų term. lndtllus •••••••• 3..50% 
3 metų term. lndtllus •••••••• 3..55% 
4 metų term. lndOllus •••••••• 3.60% 
5 metų term. lnd611ua •••••••• 3.70% 
1 metų "c88hab1e· GIC .•.•.. 3..50% 
1 metų GIC·met. palūk. ••••. .4.10% 
2 metų GIC-met. palūk. ••••.• 4.10% 
3 melų GIC-met. palūk. ••••.• 4.20% 
4 metų GIC·met. palūk. ••••.• 4.30% 
5 metų GIC·met. palūk. .•.•.. 4..35% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4..50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. . .4.75" 
RRSP Ir RRIF-6 m.tenn.lnd. . .4..85% 
Taupomąlą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. tekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amerlkoe dol. kud. pal. 

taupymo ųek. ........ 2.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .•.•.•.•.• 7.25% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekel61amu 
nuollm61u 
1 metų ••••••. .s.80% 
2 metų ••••••. .S.95% 
3 metų ••••••.• 6.15% 
4 metų ••••••.• 6.25% 
smetų .....•.• 6.40% 

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

Duodame CMHC 
apdraustas neldlnoJamo 
turto paskolas 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodame lromerclnn 
tann. lnd. • ••••••••••• 4..50% nelcilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITt:S "INTERAC-Pws· KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet sąllnlngas patarnavimas 
APLANICYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: 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., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'l'A RAMOS") 

Toronto O N, MSW l CS 
Tet. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

~~ HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yongc Strect, Suite 226 
. Richmond l lill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

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

'lndependendy Owned and Operated, REALTO~ 
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Kalbos atlaidai Sakių rajone 

35-ji Kalbos diena Pervazninkų kaimo etnografinėje turizmo sodyboje (Šakių raj., Kidulių 
seniūnija) - dešinėje; apie Zanavykų l11ektos i.odyno 111-jį tomą kalbėjo Lietuvių kalbos 
instituto mokslininkė dr. R. Bacevičiūtė Ntrs. A. Raukčio 

JANINA MARCINKEVIČIENt: 

Kas dar ryškiau sušvinta negu saulė, 
Nors šviesulių dangaus erdvė pilna? 
Nėra brangesnio turto liam pasauf;y, 
Kaip šimtmečių senų kalbos skrynia. 

Šių metų birželio mėn. jau 35-jį kartą 
vėjas plaikstė Kalbos dienų vėliavą, pakeltą 
šio tradicinio renginio ilgamečio organizato
riaus bei kraštotyrininko mkt. Jono Augustai
čio ir rajono mero Juozo Bertašiaus. Šį kartą 
gausus lietuvių kalbos gerbėjų ir puoselėtojų 
būrys susirinko netoli Kidulių esančiame gra
žiame Pervaznink:ų gamtos kampelyje etno
grafinėje kaimo turizmo sodyboje. 

Thip jau įprasta, kad šios šventės kasmet 
vyksta vis kitose rajono vietose, kurios siejas 
tai su Šakių krašto istorine ir literatūrine pra
eitimi, tai su žymiais iš tų vietovių kilusiais 
žmonėmis (rašytojais, kalbininkais, visuome
nės veikėjais), tai pagarbiai nusilenkiama se
niesiems krašto kultūrą menantiems pamink
lams, įvairiai įprasminami ir statomi nauji. 

Tie Kalbos dienų renginiai Šakių rajone 
būna nepakartojami ir išskirtiniai dar ir todėl, 
kad į juos suplaukia kraštiečiai iš visos Lietu
vos, noriai dalyvauja žymūs su šiuo kraštu su
siję šių dienų kalbininkai, daug pasidarbavę 
zanavykų šnektos ypatumams išaukštinti, t.y. 
šventėse pranešimus skaito Lietuvos aukštųjų 
mokyklų dėstytojai, profesoriai, akademikai, 
įvairių sričių specialistai. 

Prie pakeltos Kalbos dienų vėliavos kalba šiq 
dienų pradininkas nuo 1973 m. mkt. Jonas 
Augnstaitis. Vėliavoje saulė, knyga ir įrašas 
"Kalba - tautos dvasia" Ntr. A. Raukčio 

Argi rasime Lietuvoje kitą tarmę, kuri jau 
turėtų tris stambius fenomenalius Zanavykų 
Jnektos žodyno tomus? ('Irečiasis tomas 775 
psl., kur paaiškintos beveik 19,000 žodžių 
reikšmės). Šis unikalus tomas ir buvo prof. G. 
čepaiti.enės, mokslininkių R. Bacevičiūtės ir 
V. Sakalauskienės pristatytas š.m. birželio 
Kalbos dienoje (l -sis 2003 m. - Zyplių dvare, 
11-sis 2005 m. - Gelgaudiškyje). 

O duomenys Zanavykų šnektos žodynui 
buvo pradėti rinkti 1987 m. tuometinės Pa
minklų apsaugos ir kraštotyros draugijos re§· 
publikinės kalbos komisijos pastangomis. Sį 
darbą, kruopščil!i ir atsakingai dirbo ne tik 
Vtlniaus un-to ir Siaulių pedag. instituto dėsty
tojai ir studentai, bet ir Sakių raj. Kalbos sek
cijos nariai, surengta 10 ekspedicijų, kurioms 
vadovavo kalbininkai G. čepaitienė„ A Pup
kis, A Vidžiūnas ir kt. (Aktyviausi Sakių vie
tovardžių irk.t. rodžių rinkėjai: J. Augustaitis, 
užrašęs apie 3000 žodžių, V. Armonavičius iš 
Lukšių, M. Baltrušaitienė iš Kriūkų, E. Pra
naitienė iš Plokščių). 

žodyno m tomo pristatymu ir dideliu šio 
krašto žmonių (net senelių) indėliu 35-je Kal
bos dienoje pasidžiaugė dalyvavę kalbininkai 
A. Smetona, A. Vidžiūnas, Valstyb. lietuvių 

kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė, 
mūsų kraštiečiai iš Vilniaus ir Kauno. 

O labiausiai turbūt džiaugėsi jau seniai 
Kalbos dienų tėvu, patriarchu vadinamas mo
kytojas J. Augustaitis, pasinėręs i Kalbos dienų 
organizavimą nuo tada, kai 1973 m. Šakių 
vidur. mokykloje buvo įsteigta Kalbos sekcijos 
taryba, kuriai vadovauti ir buvo išrinktas šis 
iniciatyvus lietuvių kalbos mokytojas. Ne kar
tą įvairiuose kalbai skirtuose renginiuose ša
kių savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Au
genij a Kasparevičienė kalbėjo apie mk:t. J. 
Augustaičio nenuilstamą veiklą, jo sumany
mus kviestis žymius kultūros veikėjus, moksli
ninkus, rašytojus. Ir plaukė jie kartu su šakie
čiais vis į skirtingus rajono kampelius: Plokš
čius, Sintautus, Lekėčius, Žvirgždaičius, Griš
kabūcij, Sudargą ir kt. Tu.ip kasmet ir tęsiasi ši 
graži zanavykiško žodžio pagerbimo šventė. 
Ilgą laiką kartu su J. Augustaičiu Kalbos die
nų arimuose gilias vagas vertė ir jo buvęs mo
kinys Vilniaus un-to prof. Juozas Pik:čilingis. 
Gaila, kad per anksti lemtis išardė šią produk
tyvią kalbiniu požiūriu mokytojo ir buv. mo
kinio draugystę. 

O Kalbos dienų įvairovė be galo plati: tai 
ir literatūrinės ekskursijos, dalykinės konfe
rencijos, rašytojų palikimo apžvalgos, paro
dos, apylinkių kultūrinės praeities aptariąiai 
ir t. t . .Kalbos dieny dalyviai keliavo ir po Ze
maitij ą, aplankė Žemaitės gimtinę Bukantės 
dvarelyje, Nasrėnų sodžių, Varnius, susijusius 
su Motiejaus Valančiaus veikla, Dionizo Poš
kos Baublius, keliavo ir rašyt. P. Cvirkos gyve
namųjų vietų takais. Gražiai Kalbos dienose 
buvo pagerbtas poeto P. Vaičaičio literatūrinis 
palikimas Sintautuose, Sudarge prisiminti 
knygnešiai (ypač kun. Martynas Sederevi
čius), Pūstelninkų km. minėtos 50-sios Prano 
Mašioto mirties metinės, GirėJ!uose apžvelgta 
rašyt. V. Rimk.evičiaus kūryba, Zvirgždaičiuose 
aplankytos Lietuvos Nepriklausomybės ak.to 
signataro vysk. Justino Staugaičio ir 1-sios 
Lietuvos lakūnės parašiutininkės Antaninos 
Liorentaitės tėviškės. 

Galima vardinti ir vardinti - ilga ir labai 
vertinga moksliniu, kultūriniu ir pažintiniu 
požiūriu ta Kalbos dienų Šakių rajone grandi
nėlė. O kiek žymių žmonių tuose renginiuose 
skaitė savo pranešimus! Prof. J. Pikčilingis, B. 
Raguotis, J. Butėnas, doc. G. Raguotienė, B. 
Kazlauskienė, A. Vaičiūnas, J. Jurevičius, 
prof. A. Vyšniauskaitė, A. Vidžiūnas irk.t. O 
kur dar meninės programos, atliekamos Lietu
vos meno meistrų bei kolektyvų, rajono saviveik
lininkų pastangos, mošiant montažus, spek
taklius, respublikos ak.torių, poetų parama. 

Su džiaugsmu 35-je Kalbos dienoje Šakių 
savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja A Kas
parevičienė glaudė Jono Augustaičio ir kraš
tiečio, gyv. Vilniuje, Antano Andrijono suda
rytą, gausiai iliustruotą knygą Kalbos ir litera
tūros dienos Šakių krašte 1973-2007 m., išleistą 
Šakių raj. savivaldybės lėšomis. Išleido leidyk
la "Atkula", redaktorė Elvyra Abromavičiūtė, 
dailininkas Aloyzas Janulis. Nuotraukų auto
riai: vietiniai fotografai - V. Venslovaiti.s, V. 
Vtlčinskas, G. Jok:ūbaitis, V. Ruzgys, B. Jakas 
ir kraštiečiai žurnalistai A. Andrijonas, B. 
Aleknavičius. Vartai išliekamosios vertės įdo
mią 100 psl. knygelę, kurios viršelyje Gelgau
diškio gamtos aplinkoje prie valstybinės ir 
Kalbos dienų vėliavų kalba nenuilstantis mo
kytojas} onas Augustaitis ir žinai - Kalbos 
dienos Sakių rajone tęsis ir ateityje. 



Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono 15 metų jubiliejaus 
minėjime sveikina išeivijos šaulių vardu Vytautas Pečiulis 

Kareivišku keliu ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

Iškilmingame parade bataliono aikštėje 
prieš i~sirikiavusius karius tariau sveikinamąjį 
žodį. Sventinis banketas vyko plaukiojant 
laivu Kuršių mariose. Sukakties vaišėse daly
vavo bataliono karininkai su žmonomis ir gar
bės svečiai. 

Atsilankę Lietuvos kariuomenės logistikos 
batalione Marijampolėje, susitikom su ketu
riais karininkais, kurie pažįstami iš susitikimų 
Kanadoje. Karininkai supažindino su batalio
no aplinka ir parodė kruopščiai tvarkomą mu
ziejų, kuriame sutelkta daug istorinės medžia
gos iš bataliono gyvavimo. 

Daug galima būtų rašyti apie Lietuvos 
kariuomenę, kuri tvarkingai atlieka paskirtį. 
Malonu buvo lankytis kariuomenės daliniuose 
ir sutikti karininkus, su kuriais pažintys 
prasidėjo Kanadoje. Prisiminimai sugrįžo ir 
atnaujinta pažintis pasilieka ateities laikams. 
Karininkų dėka galėjom daugiau pažinti Lie
tuvą. Aplankėme daug žymių vietų, susipaži
nom su naujais žmonėmis. Oras Lietuvoje ne
buvo palankus, daug kartų teko keliauti lietu
je, tačiau lietus netrukdė daugiau pažinti Lie
tuvą. Būdami Punsko apylinkėse aplankėm 
Seinų baziliką, kurioje palaidotas vyskupas 
Antanas Baranauskas, sustojom prie jo pa
minklo, stovinčio šalia bazilikos. Seinų kapi
nėse padėjom gėlių ant Lietuvos kareivių ka
pų, žuvusių 1920 metais. Sustojom ir padėjom 
gėlių vainiką ant tame krašte žuvusio partiza
no kapo. Berznyko kapinėse aplankėm ir pa
dėjom gėlių vainiką ant gražiai sutvarkytų ir 
prižiūrimų Lietuvos karių kapų. Akį erzina 
lenkų pastatyti lietuvius šmeižiantys nieko 
bendro su kapinėmis turintys paminklai, Ne
muno kautynėmis ir Panerių aukomis. Įrašai 
paminkluose užgaunantys. Juose tvirtinama, 
kad lietuviai yra nusikaltėliai lenkų tautai ir 

pažymimi kaip vokiečių talkintojai. 
Artėjant viešnagei prie pabaigos galėjome 

dalyvauti garsiuose Zolinės atlaiduose Punske. 
Tai trijų dienų šventė. Pirmą dieną medaus, 
duonos ir pieno šventė, kurioje galima pama
tyti kaip gaminami produktai ir jų galima pa
ragauti bei nusipirkti. Vyksta kažkas panašaus 
kaip skautų Kaziuko mugė, su atitinkamomis 
muzikinėmis programomis. Antroji diena skir
ta folklorui, kurioje menininkai demonstruoja 
gamybą ir meninės pajėgos atlieka progra
mas. Trečioji diena yra pagrindinė, Žolinės at
laidai. Gražiai išpuoštoje šventovėje, pilnoje 
žmonių, parapijos chorui giedant, iškilmingos 
pamaldos. Mišias atnašavo prel. Edmundas 
Putrimas iš Kanados ir monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas iš Lietuvos su vietiniais kunigais. 
Pamokslą pasakė prel. Edmundas Putrimas. 

Labai iškilmingoje procesijoje dalyvavo 
parapijos kaimai su derliaus vainikais. Kaimai 
paruošia iš javų varpų meniškus altorėlius, 
kurie vadinami derliaus vainikais. Dalyvau
jantys turistai filmuoja iškilmes ir pasisako, 
kad jie tokias iškilmes mato pirmą kartą. Po 
pamaldų aikštėje prie šventovės vyksta tęsinys 
antrosios dienos ir pasirodo vietiniai meno 
vienetai, kurie parodo dainų ir šokių meną. 

Kiekvienos dienos vakarais vyko koncer
tai prie kultūros namų, kuriuose dalyvavo 
vietinės meno pajėgos ir svečiai iš Lietuvos. 
Su iškilmėmis buvo paminėtas Punsko parapi
jos 410 metų jubiliejus. Sukakčiai paminėti iš
leista knyga Punsko parapija, kurioje yra para
pijos istorija, parapijoje dirbusių kunigų nuo
traukos ir daugelis nuotraukų, surištų su doku
mentais ir parapijos veikla bei platūs vaizdai 
iš parapijos kaimų. 

Visam kam teko patirti, neužtektų plačių 
straipsnių. Lietuva yra gyva, einanti geresnio 
gyvenimo keliu. Ar tai Punsko krašte, ar 
visame Suvalkų trikampyje, jaučiama Lie
tuvos dvasia ir išnykstančios sienos veda į ge
resnį lietuvybės kelią. 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„111 111 1111111 1111111 11 ANTANAS G ENYS 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD V iM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkiJe 

( 416) 236-6000 
utton Group-Assurance Realty Inc. 
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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 ...... 5.80% 
2 metų ...... 6.10% 
3 metų ...... 6.30% 
4 metų ...... 6.50% 
5 metų ...... 6.40% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
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 York 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 416-231 -4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
•Lietuvos tenisininkas 

Ričardas Berankis po perga
lės "US Open" jaunių varžy
bose pasaulio jaunių (iki 18 
metų) įvertinimų lentelėje iš 
aštuntosios vietos pakilo į ant
rąją. 17-metis lietuvis turi 
1192,5 taško. R. Berankis už 
pergalę Niujorke gavo 500 
taškų. 

• Lietuvos futbolo rinkti
nė Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno sporto centro stadione 
2008 m. Europos čempionato 
B grupės rungtynėse 2:1 (1:1) 

"Kovo" žinios 
• Nauja valdyba buvo iš

rinkta per Hamiltono sporto 
klubo "Kovas" metinį susirin
kimą rugsėjo 9 d. Jaunimo 
cenąo salėje, Hamiltone. Jo
nas Cebatorius pasitraukė iš 
pirmininko pareigų po trejų 
metų darbo. Jis pasiliks valdy
boj e kaip buvęs pirmininkas. 
Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Stasys Bakšys, vicepirm. Ri
mas Miečius, ižd. Andrius 
J?argauskas, svekr. Kazimieras 
Zilvytis ir J. Cebatorius. Susi
rinkimas nustatė žemesnius 
nario mokesčius: suaugusiems 
$40, studentams - $20, šeimai 
su tėvais - $50. J. Čebatorius 
dėkojo Lietuvių kredito koope-

nugalėjo Farerų salų futboli
ninkus. Lietuviai visų rungty
nių metu turėjo persvarą ir iš
kovojo pelnytą pergalę. Sve
čiai rezultatą sušvelnino pa
čioje rungtynių pabaigoje. 

• Prancūzijoje vykstan
čiose moterų dviračių lenk
tynėse "Tour Cycliste Feminin 
International Ardeche" lai
mėjo lietuvė Diana Žiliūtė iš 
Italijos komandos "Safi-Pasta 
Zara-Manhattan", 111,5 km 
nuvažiavusi per 2 val. 54 min. 
37 sek. VP 

ratyvui TALKA už gausią fi
nansinę paramą. Rimas Mie
čius pranešė apie klubo kelio
nę į Australiją, kur berniukai 
labai gerai pasirodė, o vyrai 
laimėjo penkias rungtynes. 
Susirinkimas pritarė R. Mie
čiaus planams ruošti berniukų 
A ir B komandas, kurios daly
vautų 2009 m. Pasaulio lietu
vių žaidynėse. Klubas pradės 
treniruotes Westdale gimnazi
joje šeštadienį, rugsėjo 22 tarp 
2 ir 5 v.p.p. Kviečiam vetera
nus ir naujus, jaunus sporti
ninkus iš Hamiltono, Toronto 
ir Mississaugos atvykti į treni
ruotes. Daugiau informacijos 
apie klubo veiklą tinklalapyje 
- www.hamiltonkovas.itdzign. 
com Rimas Miečius 

SKAUTU VEIKLA 1i-----

• Visi kviečiami, jauni ir seni, į žiemos sezono atidarymo iš
kilmingą sueigą, rugsėjo 22 d., 12.30 v.p.p. Maironio mokyklos 
auditorijoje. Dalyvaujame uniformuoti. 

• Skautų registracija vyks ateinančias 4 savaites Maironio 
mokyklos patalpose. Prašom kaip galima greičiau registruoti vai
kus, nes turime paruošti vadovų skaičių. Į paukštytes ir vilkiukus 
priimam vaikus, gimusius ne vėliau kaip 2001, į skautus/es, gimu
sius ne vėliau kaip 1997 ir į prityrusias/ius skautus, gimusius ne 
vėliau kaip 1993. Tai nustatyta Lietuvių skautų sąjungos. MR 

Jūrų skautai "Romuvos" 45 metų sukaktuvinėje stovykloje 
š.m. rugpjūčio 4-18 d.d. Ntr. K. Poškaus 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. spalio 3, 17 ir 31 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. spalio 3, 17 ir 31 d.d 

s300* ~ ----~~ $300* 
off or parcel off 

* coupon is valid only a "Marguti -Pysanka' head off1ce. 

Aptarti veiklos rūpesčiai 
Ateitininkų federacijos pirmininkas pas Š. Amerikos ateitininkus 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS suvažiavimą, kuriam buvo Kuprys. V. Malinausko many-
Per 200 ateitininkų ir jų skirta dvi valandos. Suvažiavi- mu, reikia daugiau rašyti 

svečių 2007 m. rugpjūčio 31- mas prasidėjo laiku. Sukalbė- spaudoje. Reikia susipažinti 
rugsėjo 3 dienomis susirinko į ta invokacija. Žvakučių užde- su priešingai galvojančiais. S. 
Dainavos jaunimo stovyklą, gimu prisiminti mirusieji sen- Kuprys pastebėjo, kad reikia 
esančią prie Manchester, MI. draugiai. Pristatyta suvažiavi- daugiau darbų, o ne žodžių. 
§avaitgalio rengėjas buvo me dalyvaujanti centro valdy- Ateitininkai gražiai dirba savo 
Siaurės Amerikos ateitininkų ba, sudaryta mandatų komisi- tarpe. Paminėjo Lietuvos vy
taryba. Organizacinius ir pa- ja. Suglaustai apžvelgta sen- čius kaip gražų visuomeninės 
ruošiamuosius darbus atliko draugių veikla. veiklos pavyzdį. Užsiminė ir, 
Birutė Bublienė, Vytas Ma- Iš anksto visiems sendrau- jo žodžiais, ryšių reikalus. Tu
ciūnas ir Kazys Razgaitis. Pra- gių skyrių pirmininkams buvo rime dienraštį Draugą. Tai 
nas Pranckevičius buvo ko- išsiuntinėtas įstatų projektas unikalus leidinys, pradėtas 
mendantu. Dalyviai pradėjo prašant, kad jis būtų paskleis- leisti 1909 metais. 
rinktis penktadienio vakare ir tas tarp skyriaus narių. Rei- v Visiems valgant pietus, 
apsilankė Tauros Underienės kiama informacija buvo pa- SAAT rinkosi posėdžiui su AF 
surengtoje meno parodoje. skelbta elektroninėje svetai- pirmininku Vygantu Mali
Po atgaivos akiai dar buvo ga- nėje. Visi iškilę klausimai bu- nausku. Posėdžio metu aptarti 
lima su kitais pabendrauti ir vo paaiškėję dar prieš suvažia- veiklos rūpesčiai ir planai 
užkandžiauti. vimą. Tačiau pirmu balsavimu abiejose Atlanto pusėse. Po 

Šeštadienio rytą studijinę įstatų projektas nebuvo pri- posėdžio V. Malinauskas kal
programą pradėjo Birutė Bub- imtas. Siūlyti įstatų pakeiti- bėjo visiems apie Lietuvos 
lienė. Torontietis prel. Edis mai tada susilaukė peržiūros. ateitininkų veiklą. Sąrašuose 
Putrimas dalyvius palaimino, Pagaliau, jau pasibaigus suva- yra 4,000 narių. Veiklos sritys: 
primindamas Kristaus žo- žiavimui skirtam laikui, visi jaunimo ugdymas, visuomeni
džius: "Atėjau į žemę įžiebti pasiūlymai buvo tinkamai ap- nė, kultūrinė-intelektualinė ir 
ugnies". Prašė Jį laiminti pra- žvelgti ir siūlyti įstatų pakeiti- tarptautinė veikla. 
dėtų darbų pabaigą. Sugiedo- mai, su mažais papildymais, Lietuvoje ateitininkai yra 
tas ateitininkų himnas. Vytas priimti. aptarę organizacijos paskirtį: 
Maciūnas pristatė du to ryto Šventas Mišias pušinėlyje "Vadovaujantis katalikiška pa
kalbėtojus. Dr. Aldona Lin- po atviru dangumi atnašavo saulėžiūra ugdyti patriotiškai 
gertaitienė apžvelgė pasaulie- prel. Edis Putrimas. Vakare nusiteikusius jautrios širdies, 
čio sielovadinį vaidmenį Ka- visi vėl rinkomės į salę aktorės tvirtos valios ir šviesaus proto 
talikų Bažnyčioje. Buvęs hierar- Virginijos Kochanskytės va- jaunuolius pasirengusius akty
chinės piramidės modelis, su karui, pavadintam "Koks di- viai ir kūrybiškai įsijungti į re
popiežiumijos viršuje, parna- delis tas grožio ilgesys". Pir- liginę, visuomeninę, kultūri
žu kito į Kristaus paliktą mo- majai daliai parinkta tema bu- nę, intelektualinę ir politinę 
delį, kuriame Jis yra vynme- vo poeto Bernardo Brazdžio- veiklą". Programoje numaty
dis, o tikintieji yra Jo šakelės. nio gimtadienio šimtmetis. tas Studentų ateitininkų są
Taigi pasauliečių vaidmuo aiš- Antroje dalyje - "Romantiš- jungos suvažiavimas neįvyko, 

kos ir ironiškos, šmaikščios ir kėja ir stiprėja su druskos, bet įvyko jų pasitarimas. Jame 
šviesos ir raugo įvaizdžiais. lyriškos, ilgesingos ir svajin- dalyvavo 21 studentas. Pasita

gos aktorės autorinės inter-
neši~!a~'~P~~~~!~~~j:~~~~ pretacijos gyvenimo kelionės ~i~:a::~!~n~t!i~:k~~r~;~ 

. "d K t l"k B v tema, persipinančios su lietu- tas Vaitkus skat1"no kitus 1"mt1"s 
ms vai muo a a 1 ų azny- vių ir pasaulio rašytojų teks-
čioje" - teisininkas Vygantas tais". Skambėjo M.K. Čiurlio- iniciatyvos veiklai skyriuose. 
Malinauskas priminė, kad Va- nio laiškų fragmentai, J. Ais- Kalbėta apie studentų veiklos 
karų pasaulyje atsirado Baž- čio, A. Mickevičiaus, L. Sute- atgaivinimą JAV rytuose. Po 
nyčios krizė. Trūksta kunigų! mos, B. Baltrušaitytės, S. Nė- pasitarimo pirmininkas pasa
Smunka Bažnyčios autorite- ries, salėje kartu buvusios Vita- kė, kad spalio mėnesio pasku
tas. Didėja atstumas tarp in- lijos Bogutaitės ir kitų poezija. tinį savaitgalį Dainavoje bus 
telektualų ir Bažnyčios hierar- Programoje taip pat daly- šaukiamas SAS suvažiavimas. 
chiJ. os. Bažnyčiai yra didele· Tada vyks ir centro valdybos vavo ansamblio "Dainava" vy-
pagunda tapti demokratine. rų vienetas, kuriam vadovauja rinkimai. 
Bažnyčia yra nuolat atsinauji- Darius Polikaitis. Vieneto Sekmadienio vakare įvy
nanti ir nuolat apsivalanti. Pa- koncertmeiste!is yra Vidas ko dainininkės Audronės Si
tys ateitininkai yra reforminis Neverauskas. Sis šešių vyrų manonytės kūrybos ir dainų 
sąjūdis. Jis pasisakė prieš kui- vienetas, jau daug kur koncer- vakaras. Prie jos prisidėjo 
tūriniame pasaulyje vyraujan- tavęs, harmoningai susipynė žvaigždė Virginija Kochans
tį reliatyvizmą. Pranešimas su Virginijos Kochanskytės kytė. Tauros Underienės me
buvo baigtas Gilbert Chester- eilėse išsakytu dideliu grožio niškai apipavidalintoje ir ati
ton mintimi, kad krikščionybė ilgesiu. tinkamai apšviestoje "sceno
nebuvo nesėkminga. Iš tikrųjų Sekmadienio rytą kalbėjo je" vėl matėme ir girdėjome 
ji nebuvo rimtai išbandyta. visuomenės veikėjas Bronius mielas menininkes. Girdėjo-

Povpietų Danguolė Kuo- Nainys apie dabartinius vi- me ir keletą pačios daininin
lienė, Siaurės Amerikos atei- suomeninės veiklos uždavi- kės sukurtų dainų. Ji ne tik 
tininkų tarybos pirmininkė, nius išeivijoje ir Lietuvoje gy- įsijautusi mums dainavo, bet 
apžvelgė tarybos veiklą. Yra venantiems ateitininkams. Pra- ir savo dainavimą palydėjo gi
išleistas patrauklus !ankstinu- nešime jis palietė Lietuvos tara. Tarpais į dainavimą buvo 
kas apie ateitininkų organiza- demografiją, apskaičiuoda- įtraukti visi dalyviai. 
ciją. Pradedama platinti tre- mas, kad 1990 metais Lietu- Vakaro dalyviai taip pat 
čioji, papildyta kun. Stasio yoje būta 3,723,000 gyventojų. galėjo pasidžiaugti muziko 
YlosAteitininkų vadovo laida. Siuo metu ten turėtų būti per Rimo Kaspučio dainavimu 
Buvo paskelbtas trejų metų keturis milijonus, bet daug jų bei šokių muzika. Tuo buvo 
veiklos šūkio projektas. Jis tu- išsivaikščiojo po pasaulį. To- užbaigta ilga, bet miela diena. 
rėtų ateitininkiją atvesti į jos kių gali jau būti apie pusę mi- Pirmadienį rytą dar visi pusry
šimtmečio jubiliejų. 2007- lijono. Jis teigė, kad už Lietu- čiavo, bet per daug nedels-
2008 veiklos metų šūkis yra vos ribų gyvenantieji lietuviai darni traukė namo. Kai ku
"Su gyvugju Dievu mes gyvi - yra tokie pat, kaip Lietuvoje riems tas kelias buvo tikrai 
širdimi į Siluvą!". Taip pat bu- gyvenantys. Tuo tarpu rūpes- tolimas, nors gal ir mielas. Tu
vo priminta, kad kitais metais tis tauta ir tautiškumu Lietu- rėjome atvykusių iš Lietuvos, 
sukaks 100 metų nuo kun. Sta- voje pajuokiamai yra aptaria- Toronto, Filadelfijos, Bosto
sio Ylos gimimo ir 25 metai mas: "Lietuvis patriotas - no, Klyvlando, Detroito, Či
nuo jo mirties. Bus išleista jį idiotas". Tautinė visuomenė kagos, West Lafayette, Lan
pažinojusių atsiminimų knyga. metama patvorin. Vietoje to sing ir iš kitur. Padėka rengė-

Popiečiui įpusėjus Janina skatinama pilietinė visuomenė. jams, dalyviams, suteikusiems 
Udrienė, Ateitininkų sendrau- Tas mintis papildė Vygan- prasmingą ir atmintiną savait-
gių sąjungos pirmininkė, vedė tas Malinauskas ir Saulius galį. 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Kelionė į Sibirą koj. O anksčiau keli šimtai gy

veno. Nesimatė, kad kas že
mę dirbtų, kad vaikščiotų per 
gatvę, ar vaikai žaistų lauke. 
Bet uodų buvo nežmoniškai 
daug! Negalėjai nė minutės 
pastovėti vietoj. Kažkaip vie
nas senas kaimo žmogus suži
nojo, kad mes atvažiavom, net 
atsiminė, kad kažkokie Beno
tai gyveno Zacharovkoj. Jis 
parodė tėčio seną namą, bet 

VIKTORIJA BENOTAITĖ 

Aš kelerius metus savo tė
tį raginau ir prašiau, kad nu
vežtų į Sibirą parodyti, kur jis 
užaugo ir kur praleido didelę 
savo gyvenimo dalį. Praeitais 
metais buvau Lietuvoje ir iš 
pusbrolių kalbų sužinojau, 
kad ir jiem būtų labai įdomu 
pamatyti, kur jų tėtis gyveno 
(tėčio brolis). Tai sutarėm kar
tu planuoti ir važiuoti. Visai 
atsitiktinai mes išvykom iš 
Lietuvos į savo kelionę birže
lio 15-ąją dieną. Tai tą dieną 
1941 metais komunistai pra
dėjo trėmimus į Sibirą. 

Vykom į Krasnojarsko 
kraštą, Kazačinsko kaimą. Ten 
apie 2000 gyventojų, nes Ka
začinskas yra rajono centras. 
Ten gyvena tetos vyro brolis. 
Jo šeima labai gražiai mus pri
ėmė. Tėtis buvo ištremtas į 
Zacharovką, o Kazačinske 
mokėsi vienerius metus. Tėtis 
ir dėdė numatė visas vietas, 
kurias reikėtų aplankyti ir pa
matyti, o administracinius rei
kalu§ tvarkė pusbroliai ir aš. 

Sita kelionė man padėjo 
suprasti Rusijos didybę. Pati 
Sibiro kelionė užtruko 2 sa
vaites. Mes pervažiavom pusę 
Rusijos ir net įvažiavom į kitą 
žemyną! Iš Vilniaus važiavom 
autobusu į Maskvą. Iš Mask
vos - į Krasnojarską traukiniu 
stūmėmės tris paras. Keletą 
dienų pabuvę Krasnojarske, 
išplaukėm laivu "Raketa" per 
J enisiejų į Kazačinską. Grįž
dami namo, skridom rusišku 
lėktuvu į Maskvą. Lėktuvas 
man buvo labai įdomus, nes 
vidus lėktuvo yra kitaip išpla
nuotas negu įprasti "Airbus" 
ar "Boeing" lėktuvai. Įlipti į 
lėktuvą reikėjo iš galo. Laiptai 
nusileidžia, ir užlipus randiesi 
"cargo hold", kur gali palikti 
didesnius rankinius bagažus. 
Tada vėl lipi laiptais ir atsiran
di, kur visos lėktuvo sėdynės 
yra. Įlipus atrodo, kad yra 
daug vietos, nes nėra įprasto 
bagažo pasidėjimo virš sėdy
nių. Deja, kaip ir visur, sėdy
nės visos sugrūstos, ir jautiesi 
kaip "sardines in a can". Mūsų 
tipo lėktuvas turi vietos 350 
žmonių. Pačiam Maskvos 
mieste keliavom požeminiu 
(metro) ir pėsčiomis daug kur 
ėjom. Man didelį įspūdį pali
ko Maskvos metro. Jis yra la
bai giliai po žeme ir labai gra
žus. Ypač tos stotys pačiam 
mieste. Iš tikrųjų jos ir ne sto
tys, bet maži muziejai. Lubos 
visokiom freskom išpuoštos, 
gražiausios liustros kabo, ko
lonos išdailintos, išraizgytos. 
Ant sienų dideli paveikslai 
(murals). Kadangi stotys buvo 
pastatytos komunistų laikais, 
dar yra užsilikusios sovietų 
žymės. Paveikslai rodo dir
bančius žmones, raudoną 
spalvą, ir ženklą - kujį ir pjau
tuvą. Grįžom į Lietuvą auto
busu. Nors galėjom pasirinkti 
tiesesnį kelią į Sibirą, savo 
maršrutu pamatėm platesnį 
vaizdą, ir geriau susipažinom 
su savo dėde ir pusbroliais. 

Aš labai laukiau ir ieško
jau Sibiro gamtos; jos miškų 
ir vandenų. Bet manęs ji ne
sužavėjo. Tik kai važiavom 
traukiniu pro Uralo kalnus, ir 
kai kilom į Stolbi kalnus Kras
noj arske. Bet plaukiant Jeni
siejum ar vaikščiojant pro Ka
začinską, man gamta nepali-

Benotaičių pusbrolis Justas su Andre stovi gatvėj, o karvė 
laukia, kad ją įleistų į savo namus 

ko didelio įspūdžio. Aš nema
niau, kaip svarbu mokėti kal
bą. Nors rusiškas raides pa
žįstu ir žodį kitą suprantu, bet 
tai maža. Pusbroliai Andrei ir 
man vertėjavo, bet buvo sun
ku, nes negalėjai laisvai atsi
sėsti ir pakalbėti su kaimynu. 

Plaukdama J enisiejum į 
Kazačinską, pro langą mačiau 
medinius namus, kurie beveik 
į žemę sulindę. Buvo daug 
laukų ir tuštumos. Ypač tėčio 
senas kaimas Zacharovka. 
Nuo Kazačinsko turėjom 
plaukti 15 km. Ten yra kapi
nės, kur nemažai lietuvių pa
laidota, įskaitant mūsų toli
mus gimines. Kaimo kapinės 

tas namas jau seniai sudegęs 
ir beliko tik apžėlę pamatai. 
Bet kas juokingiausia buvo, 
tai kad sena močiutė stovėjo 
jos verandoj ir žiūrėjo, kai 
mes ėjom pro šalį. Ji be ska
relės, be kepurės, be šakelės 
sau ramiai stovėjo ir jos uodai 
visai nekando. Arba jeigu ir 
kando, ji nerodė jokio gyni
mosi. O mūsų grupė, apsivilkę 
ilgom rankovėm marškinius, 
apsimovę ilgas kelnes, užsidė
ję kapišonus ar kepures ir su 
šakelėm pastoviai uodus vai
kėm nuo savęs. 

Visur daug mėlynos spal
vos. Namų langinės, tvoros, 
traukiniai ir visa kita buvo nu-

"Jurgelis meistrelis" Sibire 

visos buvo apaugusios krū
mais ir medžiais, kad vos galė
j ai praeiti. 

Tėtis sakė, kad kaime bū
davo lentpjūvė, kuri darydavo 
pabėgius geležinkeliui. Dabar 
ten beliko tik pamatai, nes pa
statas sudegė. Parduotuvės, 
mokyklos, ambulatorijos irgi 
nebėra. Aš galiu tik įsivaiz
duoti, kad prieš 40-50 metų 
ten visur vyko didelis judėji
mas, nes dabar viskas atrodė 
apmirę ir negyva. Dabar apie 
50 žmonių gyvena Zacharov-

dažyta mėlyna spalva. O kar
vės yra ponios viso kaimo. Jos 
turi pirmenybę, ir visi tai su
pranta. Jei jos eidamos namo 
nusvyruoja į vidurį gatvės ir 
jeigu mašina atvažiuoja, tai 
mašina turi palaukti, kol kar
vė sugalvos į kurią pusę pasi
traukti. Kai kada jom užeina 
noras dar užėsti žolės palei 
žmonių tvoras prie kelio. 

Jei neklystu, "Misija Sibi
ras" yra organizacija, kuri 
siunčia lietuvišką jaunimą į 
Sibirą, kur jie tvarko lietuvių 
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KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS 

·~~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 infomacijos rašyti 

kljsvaldyba@yahoo.ca 

KVIEČIAME JAUNIMĄ GAUSIAI DALYVAUTI! 
KLJS valdyba 

DĖMES 10! 
Kanados lietuvių jaunimas ruošiasi dalyvauti Pasau

lio jaunimo dienose Australijoje, kuriose vyks susitiki
mas su Šventuoju Tėvu Benediktu XVI. 

Norintys dalyvauti jau rezervuokite laiką - 2008 m. 
liepos 7-20 d.d. Kanadoje registracija vyks per prelato 
Edmundo Putrimo raštinę. Papildoma informacija bus 
paskelbta artimoje ateityje. ULKS inf. 

Sąmoningai 
ar nesąmoningai? 

Gal kas sakys kalbėti lietuviškai apsunkina kalbančius 
čia angliškai. Atsakyčiau: pirma tingumas, nepagarba savy
je. Mes visi ar ne visi žinom, kad daugiakalbystė mankšta 
smegenims ir tie vaikai, kurie moka daugiau kalbų, yra pra
našesni gyvenime. Tą turėtų suprasti tėvai ir vaikai. Mes, 
jaunimas išeivijoje, griebiamė~ kalbėti tarp savęs angliškai 
net būdami Lietuvoje, šiemet Sokių šventėje Kaune. Vi~ti
niai labai užsigauna, jaučiasi, kad mes juos pašiepiam. Zi
noma, man būtų skaudu, jei aš ten gyvenčiau, kad atvažiavę 
mano tautiečiai kalba ta kalba, kurios aš nesuprantu, jau
čiuos pažeminta. 

Reikia atkreipti dėmesį į išeivijos veikėjus, valdybų pir
mininkus ir kitus. Net tuos, kurie neseniai atvažiavo, nespė
jo pramokti angliškai, jau kaišioja angliškus žodžius kalbė
dami lietuviškai. Praradę garbę savyje, savo kalbai gal ne
mato ar nenori girdėti sakant "Gerbk save ir tave kiti 
gerbs". Sąmoningai vartodami nelietuviškus žodžius menki
nam savo tautą, save. Atkreipkime dėmesį, kaip čia vaikai 
gimę vartoja rusiškus, lenkiškus žodžius kalbėdami lietuviš
kai. Iš kur jie juos išgirsta? Ogi iš senelių, tėvų, nes vaikai 
niekad nebuvę tose valstybėse. Matome iš kur ateina mūsų 
kalbai žala. Turėtų mūsų tėvai, seneliai suprasti, kad tai yra 
negarbė patiems. Man dažnai tenka girdėti kalbančius vei
kėjus tarp savęs ir su vaikų tėvais angliškai. Akivaizdžiai 
matome, iš kur ateina nepageidautini žodžiai. 

Reikia nors buities įrengimus vadinti lietuviškai, stip
rinti lietuviškus sakinius. Siūlyčiau Maironio mokyklos šei
mom mokyti vaikus taisyklingiau kalbėti. Pažiūrėkim, kaip 
puikiai skamba daiktų vardai virtuvėje: indaplovė, preky
stalis, elektrinė viryklė, orkaitė ir t.t. Reikia taisyklingai kal
bėti, sakyti kastuvas, ne lopeta, lagaminas, ne čemodanas, 
kvailas ne durnas, šiukšlės ne garbičius. Daug įsisavinta il
goj okupacijoj. Yra galimybė ir laikas apsivalyti mums pa
tiems ir apsaugoti ateinančias kartas. Vida Naudžiūnaitė 

kapus. Tai sakyčiau labai gera 
mintis. Visi turėtų kartą nu
važiuoti į Sibirą ir pasižiūrėti, 
kur jų tėvai ar seneliai buvo 
ištremti, kur jie turėjo vargti, 
gyventi. 

Kai savo draugam pa
sakiau, kad šią vasarą važiuo
siu į Sibirą, visi labai nustebo 
ir prisakė šiltų rūbų pasiimti, 
ir sunkiai galėjo suprasti, ko
dėl noriu ten važiuoti, kai yra 
įprasta lankyti tokius miestus 
kaip Paryžius ar Roma. Aš pa
ti nelabai žinojau ko tikėtis. 
Iš tėčio ir močiutės pasakoji
mo apie gyvenimą Sibire tik
rai nieko gero ar gražaus nesi
tikėjau. Aš manau, kad žmo
nės turi susidarę baisų ir liūd
ną vaizdą apie Sibirą, nes ten 
lietuviai išgyveno daug skaus
mo, vargo, kentėjo nuo bado ir 

ligų. Gimtų namų ilgesys gal
būt daugiausia slėgė jų širdis. 

Aš ten gyventi nenorė
čiau, bet man neatrodė, kad 
žmonės ten vargsta ar sunkiai 
gyvena. Maisto krautuvės turi 
visokių prekių, rusiškų ir už
sienietiškų, jos turi vėsinimą, 
vandenį ir elektrą atvestą į 
namus, kai kur tualetai yra 
namuose, ne tik lauke. Gatvėj 
matai visokių gamybų mašinų. 
Įdomiausia tai, kad nemažai 
mašinų yra atvežtų iš J apo
nijos, kur eismas yra kitoj pu
sėj gatvės, kaip Anglijoj. Tai 
mašinos, kurios atvežtos iš 
Japonijos, jų vairas kitoj pu
sėj, bet gatvės eismas Sibire 
vis tiek toks kaip Kanadoj! 
Gatvėje matėm abiejų tipų 
mašinas! Važiuoti tokia maši
na buvo labai keista. 
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AtA 
ALBINUI RADŽIUNUI 

mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo dukrai RITAI RA

DŽIŪNAITEI-
1bronto lietuvių choras 'Volungė" 

AtA 
ALGIMANTUI ČEPUUUI 

• mll'Us, 
jo dukrą DAINĄ ir ROMĄ PUTERIUS nuo

širdžiai užjaučiame -
Toronto lietuvių clwras 'Volungė" 

AtA 
LEONUI RIMKUI 

mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ONUTEI su 

šeima ir jungiamės maldoje -
Jonas ir Elena Matulaičia~ 

Kalifornija 

AtA 
NATALUAI PYKIENEI 

mirus Punske, 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą VIOLETĄ RAMA

NAUSKIENĘ, broli KAZIMIERĄ DALYTĄ jų šei

mas, gimines ir artimuosius -

v.I. Pečiuliai 
A.A. Stunguriai 

K..A. Pajaujai 
A. Krakauskos 

Kviečiame visus i Montrealio 
l L lietuvių šv. Kazimiero parapijos 

~~!!t1 J 100-MEČIO IŠKILMES 
1907-2007 Pad6kos dienos savaitgali 

apallo 6. šeštadieni 
POKYLIS IR VAKARINt: PROGRAMA 

2200 Mausfield St., Montnal, QC (kampu Sherbrooke St.) 
Pradiia - S v.p.p. Suaugusiems $100, jaunimui iki 18 m. $50. 

Įsigyti bilietus tiki§ anksto. 

spalio 7. sekmadieni 
IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, PIETŪS, KONCERTAS 

Šv. Kazimiero lventoftje, 3426 Parthenais, Montnal, QC (prie 
Sherbrooke St.). Pradtia- 10.30 "-~ Suaugusiems $35, jaunimui 

(11-18) $20, vaikams (5-10) $10. Įsigykite bilietus iš anksto. 
Koncerte dalyftųja Montreallo lletu.tq choru, 'lbronto choru 
"Volungė", Oiavo. choru "~a". Nemokamas autobuw nuo 

Aušros Vartų l ~ Kazimiero hentovę. 
Išleidžiamas SUKAKTUVINIS METRAŠTIS. Jame 100 metų 

parapijos Istorija, lstorlniJs nuotraukos. Prie mettd~lo pridedama 
DVD su visomis gautomis nuotraukomis, ttadlclntNnls gtesnMmls, 

pasakojimais apie parapiją. Vertingas leidinys sau ir dovanai. 
Dtl lnfpnnacllos lcralųtlt l: 

RonNĮ Uetuvnlnka1'9-Plngttote - tel. 514 366-6857; Allce 
Skrupald8 - tel. 514 257-6761; Joan4 AdamonJft- tel. 514 

253"8138 El. paltu: n.kpjmjtm1QO@bptmajtspm 

Jus lwl•& Montrullo k Kazlmleto par. ilmtmeao rangimo 
komltatas, paraplJoa komitetas, lrlebonas Ir pataplJl.a.I 

AtA 
ČESLOVUI ALSBERGUI 

mirus Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliui, "Vil

nius Manor" valdybos pirmininkui, ALFONSUI 

ALSBERGIB -

E. Firavičienė 
M. Vaitkienė 

Z. Barančiukienė 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems i uDimi ir at
l)'kstantiemB l K•0ad1Įo Sbmbin
ti Mariui 'Raslnni teL 416 ~ 
.2888 (eD. 26) dienos metu. 

L. Koperslds 
L.Jaros 
E. Adomaitienė 

CLEAN IOREVER. \alome Jdli. 
mm,minkitpsbaldusiraųtorwP1iq 

Wlųllllųiubūdo·ųnlO!llispulllmiL 
Kilimas ildliiim pr 1·2 ui. Labai 
palloląhė. 4t6m.11187 • 

Tarp lietuviškų„. 
Atkelta iš ~čio psl. 

Veikia dvi jėgos. Daug 
žmonių pasirenka tamsą ir pa
siteisina: "Visi taip daro". n.
čiau "šviesa spindi tamsoje, bet 
tamsa jos neužgožė" (Jn.1,5). 

Daug prirašiau, nors galė
jau pasakoti dar daugiau. 
Kiekvieną dieną, .kiekvieną 
valandą jaučiau didelct Dievo 
globą. Kur tik važiavau, visur, 
kur teko kalbėti ir dalintis 
nauju gyvenimu, iš sutiktų 
žmonių pajutau didelę meilę 
ir priėmimą. O ko daugiau 
reikia? Mano širdyje dar dega 
noras prisidėti prie Lietuvos 
dvasinio atgimimo. Jo taip la
bai dar reikia. VJSOs tos aukos, 
kurias aš surenku ir nuvežu, 
prisideda prie tos misijos. 

Noriu prisipažinti, kad 
surinktų aukų savo kelionėje 
nenaudoju, iš jų tik sumoku 
už benziną tiems vairuoto
jams, kurie mane vežiojo į ki
tus miestus. 'Thrp kitko, ben
zino litras Lietuvoje - 3,30 Lt, 
o Kanados doleris - 2,30 Lt. 
Įvairiems projektams, o ypač 
populiariai ALFA programai, 
reikia finansinės paramos. 
Reikia paruošti naują vadovą 
būrelių vadovams. Nuvežiau 
medžiagos angliškai, bet rei
kia išversti, redaguoti ir ati
duoti spaustuvei. Man nepa
togu šiame straipsnyje prašyti 
aukų, tačiau, jeigu kas galėtų 
prisidėti, tai gali aukoti per 
Prisikėlimo parapiją arba ti~ 
siog per mane: V. Kolyčius, 86 
Glenholme Ave., Toronto, 
ONM6H3B1. 

Pradėjau kalbėdamas apie 
šviesą, noriu ir užbaigti karto
damas Jėzaus žodžius apie 
šviesą: "Aš - pasaulio šviesa. 
Kas sek.a manimi, nebevaikš
čios tamsybėse, bet turės gy
venimo šviesą". (Jn.8,12). 

(Pabaiga) 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
MARLATTFUNERALHOMES (,A yra žodžiai šventi sudėti 

1/f)Ot-.~~ 
~-..... 

Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 

:Jvtei(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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrect ion Rd. Toronto ON M9J\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 m etus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 2. 09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentą stipendijoms 
Kanadoje ir L ietuvoje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jĮ savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 



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 apylinkių 

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 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninės žalo , atsiradu ios ryšium su kūno 

užalojimu, i· ieškojima 
• imigracijai Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkima /pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mall 6th Flool'. Thronto, ON M!I 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm co m El. pašia~: lawyers@pacelawfirm com 

~w~v~~~ 

DENI.A.L CA.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

Vasara Lietuvoje 2007 
Dar turime lėktuvo bilietų šiai vasarai į 

Vilnių specialiomis kainomis 
rugpjūčio 18 - rugsėjo 30 

$900 
Atliekame visus paruošimo 

spalio 1 - 31 

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

per Helsinki 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

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

416-221-3113 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulle!§lus 

Toli free 1-800 361-9487 
Fax 416-221-4885 

gabrfele@bdt. c~ONT REG. 03228277 

BDTn 01·lclT1·aič1 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A Garantuojame aukščiaus ios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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UIADOS LIETUVIŲ BEIDRUOMENis 
~ XX-tosios KRAŠTO TARYBOS 1-oji SESUA 
]"' įvyks š.m. spalio 6 , šeštadienį, 

"
111y Aušros Vartų parapijos salėje, 1465 Rue de Seve, Montreal 

Registracijos pradžia 9 val. ryto, sesijos pradžia 9 val. ryto. Darbotvarkėje: KLB KV valdybos 
narių ir kitų pranešimai; klausimai dėl žodinių ir raštinių pranešimų; pranešimas apie Lietuvos 
respublikos seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos suvažiavimą; rinkimai į KLB 
Krašto valdybą, Revizijos komisiją ir Garbės teismą; rezoliucijų ir nutarimų paskelbimas. Sesiją 
numatoma baigti 3 v.p.p. 
Norintys dalyvauti registruojasi KLB raštinėje iki rugsėjo 28 d. telefonu 416-533-3292, faksu 
416-533-2282 arba elektroniniu paštu klb@kanada.ca. Registracijos kaina įskaitant pietus $20. 

Laukiame ir svečių, kurie domisi Kanados lietuvių bendruomenės veikla. 
Kartu švęskime seniausios Kanadoje lietuvių šv. Kazimiero parapijos l 00 m. jubiliejų! 

DIDŽIOJOJE SALĖJE, 1573 Bloor St.W., Toronto I 
l 2007 m. spalio 20, šeštadieni, 7 v. v. 
\ PIRMĄ KARTĄ TORONTE KONCERTUOS l 
l STEPONAS JANUŠKA J 

Neprateiskite progos pasiklausyti Lietuvos estrados žvaigždyno dainininko 
ir kompozitoriaus atliekamų estrados bei džiazo muzikos dainų 

Šokiams dainuos STEPONAS JANUŠKA. Visa tai ir daugiau - tik $40. 

Bilietus galite įsigyti LN rašt i nėje t~I. 416 532-3311, sekmadieniais Lietuvių Namų svetai nėje , l Anapmo ;~Pns;kėlimo parap;jose. AUTA SNOWDEN 905-821-0157, rutasnowden@ro~ers.com ; j 
VYTAS KULNYS 416-769-1266, sabaso@yahoo.com 

LAUKSIME JŪSŲ VISŲ! RENGĖJAI - Toronto Lietuvių Namai 
~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ 

Billllniil~:Biiilliin~liinliin)!g)!g~~Ba~~~~ 

1 .•. LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ l 
l ANAPILIO parapijos atlaidai bus rugsėjo 30, sekmadienį l 
l • 3 v.p.p. eisena su švenčiausiuoju ir iškilmingos Mišios l 
U •po MIŠIŲ - vaišės Anapilio salėje U 

1
1 •vaišių metu - meninę programą atliks: Wasaga Beach lietuvių. l 

dramos sambūris "Kibirkštis" ir Wasaga Beach "Bočių" choro 
l moterų trijulė; prieš vaišes gros kaimo kapela l 
l Bilietus į vaišes galima užsisakyti pas R. Celejewską tel. 416 231-8832 l 
L Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA l 

BiiilBiiilBiiilBiiilRSRSRSRSF:1 ICP•a:BaaJBZBaalEBEBEBEB-1 

il l l l l~ll l l liillllr~Jl111111111111111111111 1 1 111111111111 11111~111~~1~~M111~1111111111 11111111111 1111111111111111111~11m~11~111~111i1 111 1 ~ 111 l l i~ 111 l i 
111111 "PARAMA" remia Kauno "Zalgiri" 111 111 

111111 "PARAMA" praneša, 111111 

1 1 1111~ kad nariai gali užsisakyti papigintus bilietus Į ~11111 1 

til!J v 11 

111 11 Kauno "Zalgirio" - Toronto "Raptors" rungtynes. 11 

1

11 11 "Parama" turi tik 50 bilietų, kuriuos parduoda 11 
1

11 ll papigintai už $45 (normali kaina $54) 1
1 

111 11 11 
111 11 SKUBĖKITE Į "PARAMOS" ROYAL YORK IR BLOOR SKYRIŲ! 1 11 

1illJ n tai! 1111 
~ ~U:>~ ·~ 

111 11 1~ ~ w ~~ 2975 Bloor St. W. ~11 1 11 1 
111111 ~ • Toronto, ON 11 llli 

111 

(įID (416) 207-9239 11 1 
11 l •/$ ~~ info@parama.ca l 11 

1 11111~11111~1lllllilJJ lltlll l1illll1ll~llil:lll:~lll~~l~~Mlll~lllll1l ll1iillll1lll ll1ll ll 1iilll~llllMllll~li1Hlll~lll~JJ~Jl 11i jl 1111 1~ 1111
1 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Rugsėjo 7, penktadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidota a.a. Teofilė Šalvaitie
nė, 86 m. amžiaus. 

• Rugsėjo 9 d. pakrikštyta 
Achilles ir J ennifer (Lilės 
Kizaitės-McNeil dukters) Pe
litis dukrelė Julija-Andrėja. 

• Toronte yra miręs a.a. 
Edvardas Valeška, 82 m. am
žiaus. Jo palaikai yra sudeginti, 
ir laidotuvių Mišios bus rugsėjo 
20, 11 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje. 

• Lietuvos kankinių šven
tė - mūsų parapijos atlaidai -
bus rugsėjo 30, sekmadienį. 
Tą rytą Lietuvos kankinių 
šventovėje Mišios bus tik 9.30 
v. (Žr. sklb. psl. 15). 

• Ieškoma virėjos ar virėjo 
lietuviškų patiekalų (cepelinų, 
bulvinių plokštainių ir pan.) 
gaminimui bei pardavinėjimui 
parapijos salėje po Mišių sek
madieniais. Tuo susidomėju
sius prašome skambinti į kle
boniją tel. 905 277-4320. 

• Rugsėjo 30, sekmadienį, 
Anapilio autobusėlis maldi
ninkus veš į Lietuvos kankinių 
šventovės iškilmes nuo "Vil
niaus rūmų" 2.30 v.p.p. ir atgal 
parveš po pamaldų. 

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
vasarinė Mišių tvarka baigsis 
su šiuo mėnesiu. Spalio 7, sek
mad., Mišios bus jau žiemos 
tvarka - 2 v.p.p. 

• Mūsų parapijos KLKM 
dr-jos skyriaus susirinkimas 
įvyks spalio 14, sekmad., po 11 
v.r. Mišių Anapilio parodų sa
lėje. Susirinkime pakviestas 
kalbėti dr. R. Zabieliauskas. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

• Mišios rugsėjo 23, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. dr. Kle
mensą ir Juliją Liutkus; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, rugsėjo 
23, sekmad., 10.30 v.r. už a.a. 
Igną Liegų; Delhi ŠV. Kazimiero 
šventovėje rugsėjo 22, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Teresę Gailevi
čiūtę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Toronto arkivyskupijos 

"ShareLife" vajaus vedėjai savo 
laiške parapijų klebonams dė
koja visiems parapijiečiams, ku
rie savo aukomis prisidėjo prie 
sėkmingo arkivyskupijos vajaus, 
kuris baigėsi liepos 31 d. Iš visų 
šaltinių "ShareLife" vajui buvo 
surinkta $13,645,968. Toronto 
arkivyskupijoj veikiančių dau
giau kaip dviejų šimtų parapijų 
įnašas buvo $11,479,328. 

• Šį sekmadienį, rugsėjo 
23, po 12.15 v.d. Mišių KLKM 
dr-jos parapijos skyriaus narės 
kviečiamos į susirinkimą, kuria
me bus renkama nauja valdyba. 
Kviečiami ir svečiai. Sekmadie
niais parapijos salėj skyriaus 
narės pardavinėja namuose 
keptus pyragus. 

• Metinė parapijos vaka
rienė įvyks spalio 13 d. parapi
jos salėj. 5 v.p.p. gėrimai ir už
kandėliai, 6 v.v. "Gintaro" tau
tinių šokių programa, 7 v.v. va
karienė. Bilietai ($40) šiam 
renginiui platinami sekmadie
niais salėje po Mišių. 

• Šį sekmadienį "Retkarti
nis" parapijos choras repetuos 
9.30 v.r. muzikos kambaryj ir 
giedos šventovėje per 10.45 v.r. 
Mišias. Parapijos jaunimo cho
ras, kuris repetuoja kas sekma
dienį po 10.45 v.r. Mišių, šven
tovėj e giedos rugsėjo 30 d., 
10.45 v.r. Mišiose. 

• Žodis tarp mūsų rugsėjo -
spalio mėn. knygutės yra padė
tos šventovės prieangyje. Kaina 
5 dol. 

• Rugsėjo 14 d. palaidotas 
a.a. Juozas Sodonis, 76 m. Pali
ko brolius Alfonsą ir Vladą. 
Rugsėjo 18 palaidotas a.a. Va
cys Karauskas, 91 m. Paliko 
žmoną Adelę, dukrą Angelę, 
sūnus Robertą ir Paulių. 

• Lietuvių pranciškonų sto
vyklavietės 50-metis ir "Kre
tingos" stovyklų 25-metis bus 
paminėti lapkričio 10 d., 7 v.v. 
parapijos salėse. Bilietai jau pla
tinami šį sekmadienį, rugsėjo 23, 
parapijos salėj. Bilieto kaina $50. 
Tą vakarą vyks tylios varžybos 
stovyklavietės remontų vajui. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 23: 8 v.r. už gyvus ir miru-

1 AUKOS l sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. ..._ _________ „ Vilių ir Jadvygą Ruslius; 10.45 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$500 aukojo P.Z. Jonikai. 

A.a. Sigito Krašausko at- v.r. už a.a.Emiliją ir Joną Alek
minimui Kovai su vėžiu ir džiova sas, už a.a. Janiną ir Stasį Vo
sergantiems vaikams Lietuvoje sylius, už a.a. Vytautą Tamulaitį 
aukojo: $100 - D.G. Sakai; $75 13 t' · 12 15 d v - me mes; . v. . uz a.a. 
- D.M. Valadka; $50-A. Mik- Bronę ir Juozą Taseckus. 
šienė, O. Balsienė, Ina Balsys, 
A Valadkienė, D.V. Dargiai, Ž. 
Rukša; $40 - J.A. Budriai; $30 
- G.L. Matukai, A.P. Skilan
džiūnai, dr. J .E. Čuplinskai, 
K.A. Ratavičius; $25 - M. Povi
laitienė, V. Liuima; $20 - V. Au
gėnienė, L. Matulevičienė, G.V. 
Butkiai, S.A. Grigaliūnas, A. 
Lemežytė, K. Deltuvaitė, O. 
Juodikienė, M.E. Ranosz, l. 
Kymantienė, P.K. Stripiniai, R. 
Sonda, L.A Smolskiai, A.l. Za
lagėnas, J. Pacevičienė, B. Ta
mulionienė, A. Biškevičienė, 
S.J. Andruliai, S. Kėkštas, O. 
Yčienė, V. Balsienė, J. Gačio
nienė, P.B. Sapliai, R.J. Pleiniai, 
A.V. Vaitoniai. Aukas rinko -
V. Baliūnienė, M. Povilaitienė, 
B. Kazlauskaitė. 

A.a. Sigitui Krašauskui 
mirus, užjausdami šeimą, Gra
žina Ignaitytė, Linas ir Aldona 
Čepai Tėviškės žiburiams auko
jo $100. 

A.a. Sigitui Krašauskui 
mirus, reikšdamas šeimai užuo
jautą, Tėviškės žiburiams $100 
aukojo Stasys Valickis. 

A.a. Monika Gaputytė savo 
testamentu parėmė Tėviškės ži
burių leidybą $1,000 auka. 
Gerbdami velionės atminimą, 
savaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už pomirtinę paramą. 

A.a. lakūno Leonardo Žil
vyčio 16 metų tragiškos mirties 
atminimui tėvai Alina ir Kazys 
Žilvyčiai Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

A.a. Algirdo Jagėlos 12 me
tų mirties atminimui jo žmona 
Adolfina Jagėlienė Tėviškės ži
buriams aukojo $100. 

SVEIKINDAMI Hamilto
ne gyvenančią Reginą Geidu
kytę, š.m. rugsėjo 7 d. atšventu
sią 100 metų gimtadienio jubi
liejų, Irena ir Jim Ross Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v. r.; pamaldų metu įvyks 
sekmadienio mokyklos tikybos 
pamokos; po pamaldų konfir
mantų ir jų tėvelių susirinkimas. 

• Moterų draugijos ruošia
ma "Padėkos puota" įvyks sek
madienį, spalio 21, l v.p.p. Kai
na $30 suaugusiems; vaikams 
13-16 metų $15, o iki 12 metų 
nemokamai. Bilietus platina A 
Langienė, tel. 416 233-0511, l. 
Šturmienė 905 274-3529 ir V. 
Norvaišienė 416 447-4128. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugsėjo 16 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 147 
svečiai. Pietų metu budėjo Kul
tūros komisijos vicepirmininkė 
G. Bijūnienė. Svečių knygoje 
pasirašė R.P. Brikiai iš Mont
realio, S.V. Radzevičiai iš St. 
Petersburg, FL. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - spalio 3, trečiadienį, 
7 v.v. LN seklyčioje, "Labda
ros" - rugsėjo 26 d., 7 v.v. LN 
seklyčioje. 

• Pasibaigus Europos krep
šinio čmpionatui Ispanijoje, ku
rį tiesiogiai galėjo stebėti šim
tai tautiečių bare "Lokys", tie
sioginės Lietuvos televizijos 
transliacijos bus tęsiamos. Dėl 
platesnės informacijos, prog
ramų tvarkaraščio bei laiko 
prašome skambinti į LN rašti
nę tel. 416 532-3311 arba į barą 
tel. 416 534-8214. 

• Įspūdžiais iš Lietuvos pa
sidalins spalio 14, sekmadienį, 
1.30 v.p.p., torontiečiai D. 
Maltsas ir V. Kulnys, šią vasarą 
lankęsi Lietuvoje. Visi kviečia
mi dalyvauti ir taipgi prisijungti 
prie įspūdžių pasidalinimo. VK 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukos 

priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., 
Toronto ON. 
Maironio mokyklos žinios 

• Mokslo metai prasidėjo 
rugsėjo 15 d. Susirinkome 9.30v.r. 
didžiojoje mokyklos salėje. 
Kun. Arūnas Brazauskas, OFM, 
sukalbėjo maldą, vedėja V. Zub
rickienė tarė žodį, ir visi sugie
dojo Lietuvos himną. Po to moki
niai nuėjo į savo klases. 

• Pirmą mokslo metų die
ną mokytoj ai posėdžiavo po 
pamokų Prisikėlimo parapijos 
salėje. Aptarė einamuosius rei
kalus, pabendravo. 

• Nuoširdžiai dėkojame 
"Paramos" kredito kooperaty
vui už $5,500 auką bei pieštu
kus ir sąsiuvinius; J. Novog - už 
pasakų plokštelę iš Lietuvos. 

• Dar galima užregistruoti 
naujus mokinius. Registracijos 
mokestis - $225 vienam, $250 
šeimai. Mokykla - "Our Lady 
of Peace", 70 Mattice Ave. 
(tarp Bloor ir Kipling gatvių). 
Vedėja V. Zubrickienė, tel. 905 
271-6859. žš 
IEŠKOME šeimininkės padėti 
maistą paruošti, butą apvalyti 
ir t.t. Skambinti tel. 905-826-
5697 po 5 v.p.p. 

LEADING CANADIAN envi
ronmental company seeking 
enthusiastic, self-motivated 
people with good communica
tion skills. The company ofl'ers 
a great opportunity to advance 
very quickly and a great income 
potential $4,500+per month 
PT/FT. Call Milana tel. 416 
888-5913. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

St. Jean Sur Richelieu kariuomenės bazėje šiuo metu 
prancūzų kalbos žinias gilina Vitalija Sungailaitė ir Audrius 
Abromaitis, civiliai Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai. 

Lietuvos kredito unijų 12 atstovų iš įvairių Lietuvos vietovių 
(nuo Pagėgių iki Vilniaus) rugsėjo 15-23 d.d. lankosi Kvebeke 
norėdami susipažinti su Desjardins kredito unijų veikla bei is
torija. Ta pačia proga jie aplankys ir Montrealio lietuvių kredi
to uniją LITAS. Juos globoja ir lydi R. Piečaitienė. 

Montrealio baltiečių meno draugijos dailės ir fotografijos 
paroda buvo oficialiai atidaryta rugsėjo 12 d. Atsilankė gana 
daug meno mėgėjų. Parodą atidarė pirm. R. Verbyla. Jis prista
tė valdybos narius ir parodoje savo darbus išstačiusius 17 meni
ninkų (7 iš jų lietuviai). Sveikino latvių garbės konsulas Roberts 
Klaiše ir Montrealio lietuvių bendruomenės pirm. A Staškevi
čius. Svečiai vaišinosi vynu, sūriu. 

LK Mindaugo-Neringos šaulių kuopos "cepelinų" pietūs 
sutraukė gausų būrį tautiečių ne tik iš abiejų parapijų, bet ir 
rečiau matomų lietuvių. Vanda J ankauskaitė paskaitė K. Done
laičio Metų ištrauką Rudenio gėrybės, pagrojo akordeonu ir pa
dainavo kelias dainas. Dominyka Paulauskaitė pagrojo smuiku. 
Po gausių pietų veikė loterija. 

Spalio 7 d. Mišios Aušros Vartų šventovėje bus aųkojamos 
8.30 val., kad parapijiečiai galėtų dalyvauti Mišiose Sv. Kazi
miero parapijoje 10.30 val. Simtmečio rengimo komitetas yra 
užsakęs autobusą, kuris išvyks nuo Aušros Vartų 9.30 v.r. 

Bristol-Myers Squibb bendrovė, vaistų gamykla, uždaro 
skyrių Candiac, QC. Jie pasiruošę atiduoti visą savo biblioteką 
Vilniaus Biotechnologijos institutui. Reikia savanorių knygoms 
sudėti į dėžes ir sukrauti į talpintuvą. Yra maždaug 1000 kubi
nių pėdų įvairių mokslinių knygų ir techninių žurnalų. Darbas 
tikriausia vyks savaitgalį. Galintys pagelbėti prašomi kreiptis į 
Arūną Staškevičių tel. 450 347-0583 arba el.paštu astaskev@ 
primus.ca. Knygos gautos dr. Jono Dunčios pastangomis. Jis 
darbuojasi Princeton, New Jersey, JAV. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Parapijos šimtmečio iškilmingas savaitgalis artėja. Šešta

dienį, spalio 6, pokylis ir vakarinė programa Centre Mont
Royal, 2200 Mansfield, 4-ame aukšte, Montrealio centre (kam
pas Sherbrooke gatvės, priešais McGill universitetą, netoli Peel 
Metro stoties). Požeminis automobilių pastatymas - viena gat
vė į vakarus, įvažiavimas 2055 Metcalfe; kaina $8 tik pinigais. 
Kokteiliai - 5 v.p.p., vakarinė programa 6.30 v.v., koncertuos 
Toronto choras "Volungė", vakarienė 7.30 v.v. ~ebus parduo
dami bilietai prie durų. Sekmadienį, spalio 7, Sv. Kazimiero 
šventovėje - giesmės 10.30 v.r., iškilmingos šv. Mišios 11 val.; 
po to pietūs salėje, koncertas šventovėje 2 v.p.p. Visi bilietai 
pietums išparduoti. Galima pirkti bilietus koncertui šventovėje: 
suaugusiems $20, vaikams 8-18 metų $10. Po koncerto kvieči
ame visus kavutės vaišėms. Sekmadienį, spalio 7.; bus nemoka
mas autobusas nuo Aušros Vartų parapijos į Sv. Kazimiero 
šventovę 9.30 v.r. ir sugrįš 5.30 v.p.p. Užsiregistruoti ar dėl ben
dros)nformacijos kreiptis į J. ir P. Adamonius, 514 256-5355. 

Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams. Aukojo: $500 -A Norkis; po $100 -A 
Astrauskas, D. Zabarauskas; $20-J. Zubis. VL 

ADAMONIS CAST'ELLI INSURANCES 
LABRECQU E, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'fa.X.: 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 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) na
rių susirinkimas įvyks š.m. 
rugsėjo 26, trečiadienį, 7 v.v. 
Anapilio parapijos salėje. Nu
statytu laiku nesusirinkus kvo
rumui, po pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas, nepaisant su
sirinkusių narių skaičiaus. 

Valdyba 

FAX: (514) 766-1349 

PARDUODU Lietuvos, Klaipė
dos, Centro Lietuvos, Latvijos 
ir kitų kraštų pašto ženklus ir 
vokus 1918-1941 m. Dėl kainų 
galėsime susitarti. Skambinti 
tel. 416 439-8115. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
11'1. (4 16)763-5161 

Fax: 416 763-5097 
Prasau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 


