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Zinios geros ir blogos 
Vieno milijoniniu tiražu leidžiamo dienraščio vyr. 

redaktorius nesutiko su pastabomis, kad laikraštyje tėra 
skelbiamos blogos naujienos. Jis paaiškino, kad žinių pu
siausvyra išlaikyta: gerų naujienų ieškantiems patartina 
skaityti komercinius skelbimus. 

T AI būdingas verslų sritį iškeliantis ir ją sureikšminan
tis pareiškimas. Kas parduodama, kas perkama, kur 
ir kokių prekių išpardavimai vyksta - naujienos ge

ros. Tikrai geresnės negu vagystės, sukčiavimai, žmogžu
dystės, bombos, karai, gaisrai, žemės drebėjimai. O vis dėl
to laikraščių skaitytojai tų blogų žinių laukia - skaito, domi
si, seka, kas bus toliau. Mat sensacijos ir įvykiai traukte 
traukia sužinoti, aptarti, pareikšti savo nuomonę ar nuosta
bą, savotiškai padalyvauti įvykyje. Užtat vadinamoji bulvari
nė spauda daugelio labiau mėgstama nei kuri kita. Nėra 
abejonės, kad ji gerai patarnauja įgimtiems žmonių polin
kiams ir gana reguliariai patenkina įvairių naujienų belau
kiančius. O tie komerciniai skelbimai daugeliui tiesiog "pa
deda gyvent(, nes įvairi informacija taupo ne tik pinigus, 
bet ir laiką. Zinoma, ją skaityti reikėtų ramiai, pasisaugo
jant kylančio entuziazmo, kuris ne visuomet nuveda į lau
kiamą naudą. Kaip kas bevertintų tuos įvairius skelbimus, 
reklama šių dienų gyvenime atlieka svarbų vaidmenį. Net ir 
saikingai bei neįkyriai pateikiami pasigyrimai informacijos 
nesugadina ir patikimumo nemenkina. O spaudai komerci
niai pranešimai - tai nuolatinių pajamų užsitikrinimas. Kai 
kuriuose laikraščiuose jie net pirmaujantys, užgožiantys vi
są kitą medžiagą. Antra vertus, jie turi ir kitą tikslą - skel
bimų išlaidos nusirašomos nuo pajamų mokesčio. Kad dėl 
to laikraštis kartais praranda žurnalistinę estetiką, per daug 
nei leidėjai, nei skaitytojai nesirūpina. Skelbimai visaip 
apsimoka, o jų margumyne kiekvienas gali pasiieškoti kas 
patinka. 

G ALI kilti klausimas, o kaip su gerų bei blogų žinių 
pusiausvyra išeivijos lietuvių spaudoje? Kas joje yra 
geros žinios ir kas - blogos? Priimant dėmesin ko

mercinius skelbimus kaip gerąsias žinias, jų, išskyrus Ameri
kos lietuvį, nėra per daug. Pagal tai ir tų "gerų" naujienų 
vos keletas, juoba, kad ne kiekvienas aprėmintas tekstas 
kviečia pirkti. Užtat gerumo žymių čia jau reikėtų ieškoti 
kitur ir kitaip. Gerų ir blogų žinių pusiausvyrą mūsų laik
raščiuose nulemia visai kita spausdinamoji medžiaga. Iš da
lies gerų ar blogų žinių svertu galima būtų laikyti lietuvybės 
apraiškas: kiek jose ką laimime, ką prarandame, ką kriti
kuojame, ką gerai vertiname, kiek savanorių veikėjų ateina, 
kiek dingsta; ką jie nuveikia ir ką galėtų nuveikti, kiek aukų 
surenkama, kokia lietuviškumo kokybė šeimose, mokyklo
se, organizacijose. Visko čia būna, ir tai priklauso ne vien 
tik nuo veiklos, bet ir nuo to, kokie dalykai yra skelbiami ir 
kas juos skelbia. Be to, mūsų periodinė spauda stengiasi at
spindėti ir Lietuvos gyvenimą. Čia labai daug pagelbsti 
bendradarbiai iš Lietuvos. Iškeliamos negerovės, taisytini 
reikalai sudomina skaitytojus, nors kai kuriems gal sukelia 
įspūdį, kad Lietuvoje, išskyrus sportą ir muziką, viskas blo
gai. Kad taip nėra, liudija pats gyvenimas, kurio dažnai ne 
visos pusės nušviečiamos, nes ne visos įdomios. Taip jau yra 
su periodine spauda - skelbiama tai, kas įdomiau, aktua
liau; einama su laiku, kuris ne visiems vienodai patinka. 
Kas vieniems modernu ir gražu, kiti dėl to piktinasi. Išeivi
joje skaitytojai yra tie, kurie moka pakankamai gerai skaityti 
lietuviškai ir domisi Lietuvos reikalais. Savo pažiūromis, 
išsilavinimu, amžiumi jie labai skirtingi. Užtat ir savos 
spaudos vertinimas susiklosto iš įvairių atgarsių. Kalbant 
apie geras ir blogas naujienas, reikia pripažinti, kad pati 
geriausioji naujiena yra tai, kad dar leidžiama sava spauda. 
Blogos žinios, kai savų laikraščių leidyba sustabdoma. 
Turime sutikti, kad bėgantis laikas daro savo tvarką, o 
mūsų uždavinys - to laiko teikiamas dienas kaip galima 
geriau savo tautos reikalams panaudoti. ČS 
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Siame numeryje 
Prabilę tėvų ir senelių gimtąja kalba - 2,3 psl. 

Ėję mokslus pas Poną Dievą - 8 psl. 
O, kad akmenys ir plytos prakalbėtų (Tęsinys) - 9 psl. 
Dingę sovietinių nusikaltimų pėdsakai - 10, 11 psl. 

Lietuvos skautų keliais - 12 psl. 

Lietuvos šventovės ir paminklai. Viršuj - Kernavė ir Vytauto Didžiojo paminklas· apačioj -
Musninkai ir šv. Arkangelo Mykolo paminklas, pastatytas Marijos ir Irenos B~reikaičių 
(JAV) lėšomis. Paminklų autorius - skulptorius prof. Antanas Kmieliauskas 

Ntrs. D. Buinickaitės 

Laimi tas, kuris myli 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Prezidentas Valdas Adam
kus "Už nuopelnus Lietuvai" 
valstybiniais žymenimis šiais 
metais apdovanojo dvi išraiškin
gas asmenybes: Holivudo Šlovės 
alėjoje grindinio žvaigždute 
įamžintą lietuvių kilmės akto
rę Rūtą Lee Kilmonytę ir kuk
lią gydytoją, jokių pėdsakų 
"amerikietiškame grindinyje" 
neįspaudusią, tačiau lietuviš
kojo sąmoningumo dirvonus 
kantriai ir ištvermingai jau 
dešimtmečius purenančią 
visuomenininkę Nijolę Bražė

naitę-Paronetto. 
Pirmoji yra garsi tuo, kad 

jos draugu buvo Frank Sinat
ra, "atidaręs jai duris į Holi
vudą ir leidęs apeiti Marlene 
Dietrich", kad jos "geriausia 
draugė yra milijardierė Paula 
Kent Meeham", kad nuo ak-

torės "nė per žingsnį nesi
traukiajos vyras Web Lowe„." 

Rūtai Lee Lietuvoje buvo 
patiestas raudonas kilimas, 
laikraščiai ir žurnalai buvo 
pilni jos nuotraukų, pasikal
bėjimų, prie jos glaudėsi foto
grafuotis politikai bei kiti vi
suomeninį nereikšmingumą 
juntantys asmenys, televizijos 
operatoriai fiksavo bemaž 
kiekvieną Holivudo aktorės 
žingsnį Lietuvoje. Transliuo
tojas susuko net penkių dalių 
dokumentinę apybraižą Rūta 
Lee. Penki vakarai Vilniuje, 
kuri pradėta transliuoti šv. 
Velykų išvakarėse, lyg tokia 
proga prideranti Geroji nau
jiena, lyg Prisikėlimo varpų 
gausmas. 

Nijolė Bražėnaitė-Paro
netto tokio žiniasklaidos ir 
politikų dėmesio, žinoma, nė 
iš tolo nesusilaukė. Tiesą sa-

kant, ir ko gi žmogus, neturin
tis draugų milijardierių, šiais 
laikais pas mus gali tikėtis? 
Argi bus jis įdomus tiems, ku
riems turtas yra vienintelis 
žmogiškosios vertės matas? 

Jokiu būdu nenoriu čia 
priešpastatyti Rūtos Lee ir 
Nijolės Paronetto asmenybių. 
Abi jos, kiekviena savo srity
je, gyvenime daug pasiekė, abi 
išliko lietuvių tautos narėmis, 
kiekviena pagal savo galimy
bes garsino Lietuvos vardą ir 
reprezentavo lietuvių tautai 
svetimtaučių akyse okupaci
jos metais, nusipelnė Lietuvos 
valstybės dėmesio ir vertai bu
vo apdovanotos. Ir jos tikrai 
nėra atsakingos už tai, kaip ir 
kokiu mastu Lietuvoje apie 
jas buvo rašoma, kalbama ar 
rodoma. Greičiau tai - mūsų 
pačių dvasinės savijautos at
spindys. 

Nukelta i 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff ruIME 
Antrieji tarptautiniai 

karo kapelionų kursai vyko 
Romoje spalio 12 ir 13 d.d. 
Juos surengė keturios 
Šventojo Sosto dikasterijos -
Vyskupų kongregacija, Po
piežiškoji teisingumo ir tai
kos taryba, Popiežiškoji reli
gijų dialogo taryba ir Popie
žiškoji krikščionių vienybės 
taryba. Kursų tema: "Žmo
gaus orumas ir humanitarinė 
teisė. Religijų vaidmuo" įvai
riais požiūriais buvo nagrinė
jama trijose sesijose. Pirma
jai, vykusiai penktadienio ry
tą, vadovavo Popiežiškosios 
teisingumo ir taikos tarybos 
pirmininkas kardinolas Re
nato Martino; antrajai, penk
tadienį po pietų - Popiežiš
kosios religijų dialogo tary
bos pirmininkas kardinolas 
Jean-Louis Tauran, trečiajai 
sesijai, vykusiai šeštadienio 
rytą - iš Hagos atvykęs Tarp
tautinio teisingumo teismo 
teisėjas Raymond Ranjeva. 
Kursuose dalyvavo šešios de
šimtys karo kapelionų, tarp 
jų ir keli vyskupai - kariuo
menės ordinarai, iš įvairių 
pasaulio šalių. Tarp šiemeti
nių kursų dalyvių buvo ir Lie
tuvos kariuomenės ordinams 
vyskupas Eugenijus Bartulis. 

Tarptautinės katalikų ir 
ortodoksų Bažnyčių teologi
nio dialogo mišriosios komi
sijos dešimtasis visuotinis su
sirinkimas pasibaigė spalio 
14 d. Italijos Ravenos mieste. 
Katalikų Bažnyčiai atstovavo 
27 delegatai: kardinolai, vys
kupai, kunigai, pasauliečiai, 
įvairių disciplinų žinovai. 
Ortodoksams atstovavo be
veik visų patriarchatų ir au
tokefalinių Bažnyčių atsto
vai, dauguma vyskupai. Buvo 
atvykę delegatai iš Konstan
tinopolio, Aleksandrijos, An
tiochij os, Jeruzalės, Mask
vos, Serbijos, Rumunijos, 
Gruzijos patriarchatų, Kipro, 
Graikijos, Lenkijos, Albani
jos, Čekijos ir Slovakijos, 
Suomijos bei Estijos orto
doksų bažnyčių. Negalėjo da
lyvauti tik delegatai iš Bulga
rijos patriarchato. Susitiki
mui vadovavo du komisijos 
pirmininkai - katalikų Baž
nyčiai atstovaujantis Popie-

žiškosios krikščionių vieny
bės pirmininkas kardinolas 
Walter Kasper, o ortodok
sams atstovavo komisijos 
pirmininkas Konstantinopo
lio patriarchui pavaldžios 
Pergama vyskupijos metro
politas Ioannis. Ravenoje bu
vo tęsiama ta pati tema, kuri 
pernai buvo pradėta nagri
nėti Belgrade - "Bažnyčios 
sakramentiškumo ekleziolo
giniai ir juridiniai padari
niai". Sesijos pradžioje iškilo 
nesklandumų dėl Maskvos 
patriarchato, kuris atšaukė 
savo delegaciją dėl to, kad 
asamblėjoje dalyvavo Estijos 
ortodoksų bažnyčia. Pastara
jai Ekumeninis Konstantino
polio patriarchatas yra sutei
kęs autonomijos statusą, ku
rį, tačiau, Maskvos patriar
chatas atsisako pripažinti. 
Nepadėjo ir tai, kad Ekume
ninis patriarchatas, pritariant 
kitiems ortodoksų delega
tams, ieškodamas kompro
miso pasiūlė atskiru punktu 
paminėti Maskvos patriar
chato nepripažinimą dėl Es
tijos bažnyčios autonomijos. 
Susitikime buvo numatyta 
sekančios asamblėjos sesijos 
tema: "Romos vyskupo vaid
muo krikščionių bendruome
nėj e pirmajame tūkstant
metyje". (Vatikano radijas) 

Nusiginklavimo klausi
mais spalio 17 d. komisijos 
posėdyje kalbėjo Šventojo 
Sosto stebėtojas prie JT Niu
jorke arkivyskupas Celestino 
Migliore. Yra realus pavo
jus, kad atominis ginklas gali 
patekti į teroristų rankas. To
dėl Apaštalų Sostas siūlo 
2009 m. sušaukti aukščiausio 
lygio susitikimą dėl nusigink
lavimo, branduolinio ginklo 
neplatinimo. Arkivyskupas 
pabrėžė politinės valios nusi
ginkluoti būtinybę, ir kad 
valstybėms, turinčioms bran
duolinį ginklą, tenka ypatin
ga atsakomybė pasaulį nuo 
jo išlaisvinti. Vatikano atsto
vas priminė, jog 2007 m. su
kanka 50 m. nuo Tarptauti
nės atominės energijos agen
tūros statuto įgyvendinimo, 
ir kad Apaštalų Sostas yra 
šios organizacijos narys ir 
bendras steigėjas. 

Prabilę tėvų ir senelių 
gimtąja kalba 

Lingua Lituanica centre lietuvių kalbos kursų dalyviai šm. rugpjūčio 6-18 d.d. 

Ruduo - ne tik brandos, Dvi savaitės prabėgo aki- ir Paveikslų galerija) ir dvi to-
derliaus ir visokių gėrybių me- mirksniu. Be intensyvių lietu- limesnės (Dūkštų regioninis 
tas, bet ir naujų darbų pra- vių kalbos pratybų, kurias ve- parkas - Kernavė - Trakai ir 
džia. Kita vertus, vėstant dė prof. Genovaitė Kačiuš- Rumšiškės -Kaunas). Išvykos 
orams ir ilgėjant vakarams vis kienė ir doc. Irena Kruopienė, taip pat pareikalavo nemažai 
dažniau ima ir užplūsta prabė- dalyviai klausė lietuvių litera- jėgų ir ištvermės. Pasivaikš
gusios vasaros įspūdžiai. To- tūros (prof. Petras Bražėnvas) čiojus pėsčiomis gryname ore, 
dėl ir norėtųsi dar kartą minti- ir Lietuvos istorijos ( dokt. Zil- bemat autobuse apimdavo 
mis sugrįžti atgal ir pasidžiaugti vinas Kačiuška) apžvalginių malonus snaudulys, tačiau visi 
šios vasaros akimirkomis. paskaitų. Visą kursą sudarė miegai išlakstydavo išgirdus 

Rugpjūčio 6-18 dienomis 50 akademinių valandų (po 4 liaudišką dainą. 
Vilniuje, Kalbos praktikos arba 6 valandas per dieną). 
centre LINGUA LITUANI- Per paskaitas studentai buvo Nukelta į 3-čią psl. 
CA vyko intensyvūs dviejų sa- mokomi kalbėti, rašyti, skai
vaičių lietuvių kalbos kursai. Į tyti ir suprasti lietuviškai. Kad 
juos susirinko dalyvių iš Čeki- ir kokios žaismingos ir įdo
jos, Indijos, Latvijos, Lenki- mios būtų paskaitos, reikia 
jos, Prancūzijos, Rusijos ir pripažinti, kad mokytis tokios 
Slovakijos. Vieniems tai buvo sudėtingos kalbos nėra leng
pirmoji pažintis su lietuvių va. Antra vertus, baigiamojo 
kalba, kitiems - galimybė to- testo rezultatai nustebino ne 
bulinti savo lietuvių kalbos tik kursų dalyvius, bet ir dėsty
gebėjimus. Priežastys, kodėl tojus. Išmokta iš tiesų daug. 
užsieniečiai nori mokytis lie- Kursų metu taip pat buvo 
tuvių kalbos, labai įvairios, ta- siūloma turininga kultūrinė 
čiau dažniausios yra kelios: programa: dvi ekskursijos po Mike ir Matt pažymėjimus 
mokslas, darbas, karjera, vers- Vilnių (Vilniaus senamiestis gavo pirmieji 
las, pomėgis, šeima (kai vyras, 
žmona, draugas ar draugė yra 
lietuviai). 

Maloniai nustebino gau
sus lietuvių kilmės jaunimo 
būrys iš Kanados. Net šeši lie
tuvaičiai (trys seserys Andrea, 
Larissa ir N atline Chomyc, du 
broliai Matt ir Mike LeBlanc 
ir Katerina Juskey) atvyko 
pramokti savo tėvų ir senelių 
gimtosios kalbos. Nors šie jau
ni žmonės mokėjo po vieną 
kitą lietuvišką žodį, tačiau tik
roji pažintis su lietuvių kalba 
prasidėjo čia. Juokaudami 
kursus praminėme šeimyniniais, 
nes lietuvių kalbos mokėsi dar 
viena šeima - vyras ir žmona 
- iš Rusijos. Kanadietės merginos dainuoja lietuvišką dainą apie muzikantą 

Lietuvių kalbos kursų dėstytojos su dėkingumo puokštėmis Vilniuje 



Iš k. - ekskursija po Vilniaus senamiesti; kai nuotaika gera, nebaisus ir lietus 

Prabilę ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Lietuvių liaudies dainų, 
šokių ir žaidimų buvo moko
ma etnokultūros paskaitoje
vakaronėje. Dainavome ir per 
lietuvių kalbos pratybas - la
bai dainingi pasitaikė šių kur
sų dalyviai. Ir ne tik dainingi, 
bet ir labai draugiški, linksmi, 
smalsūs, pagavūs ir kantrūs. 

Džiaugiamės, kad kursai 
neprailgo nei mums, dėstyto
jams, nei mūsų dalyviams. Bet 
apie tai tegul kalba jie patys. 

- Aš jaučiu didžiulę pa
žangą pradėdama suprasti lie
tuviškus pokalbius. Džiau
giuosi per tokį trumpą laiką 
tiek daug išmokusi. Labai pa
dėjo geras mokymas ir moko
moji knyga. Visos paskaitos 
buvo linksmos, - sako Kateri
na Juskey. 

Puikiai sekėsi ir visoms 
trims seserims. Savo įspūdžiais 
ir pirmąja pažintimi su lietu
vių kalba dalijasi Larissa Cho
myc: 

- Buvo labai linksma. Aš 
daug išmokau ir sutikau naujų 
draugų. Mano pažanga- šim
tu nuošimčių kalbu geriau ne
gu prieš atvykdama. Labai 
įdomi kultūrinė programa. 

Turi kuo pasidžiaugti ir 
Nadine Chomyc: 

- Per trumpą laiką išmo
kau labai daug, ir buvo labai 
smagu. Džiaugiuosi savo pada
ryta pažanga. Išmokau įpras
tų pokalbių frazių, reikalingų 
bendraujant su lietuviais. Tai 
labai reikalinga ir naudinga. 
Išvykos buvo labai informaty
vios (šviečiamojo pobūdžio), 
- tai įdomus būdas mokytis 
istorijos. 

Nuo jų neatsilieka And
rea Chomyc: 

- Padariau didelę pažan
gą ir esu patenkinta. Man pa
tiko ekskursijos, nes jos suar
tino visus dalyvius. Kursas bu
vo labai naudingas. 

Kanadiečių grupė ant mitologinio akmens Dūkštų parke 

Lietuvių kalbos kursų dalyviai išvykoje prie Kauno pilies 

Daug išmoko, gerą ir 
linksmą žodį visuomet rasda
vo abu broliai Mike ir Matt 
LeBlanc. Jie turėjo išvykti iš 
Lietuvos šiek tiek anksčiau, 
dar nesibaigus kursams, todėl 
visiems buvo gaila su jais atsi
sveikinti. 

Likome su didžiulėmis gė
lių puokštėmis, bet pats ge
riausias atpildas už mūsų dar-

bą - pirmasis studentų pasa
kytas lietuviškas sakinys. Dė
kojame visiems už darbą, 
kantrybę ir gerus žodžius. 
(Ntrs. prof. G. Kačiuškienės) 

Doc. dr. Irena Kruopienė, 
Kalbos praktikos centro LIN
GUA LITUANICA direktorė 
Prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė 

Gedimino pr. 26, Vilnius, 
Lietuva 

Uždek kelionei jų žvakelę ... 
Mokytojui Ir laimingi, ... Stiprybės semiuos, Dovana Nebūties naktis, 

Tu vienas Juk jie- Vėl sužydi Palaima Nusileido poilsio 

Atsistoji tyloje, Tavi vaikai ... Palaužta šaka ... 
Tavoji ranka, Užmiško ... 

Siaučia viesulas 
Akių šviesa Uždek 

Soduos žaliuos ... J0ižiaus ženklu Nepaliki 
Bežadė sminga ... Kelionei jų 

Ir neklausiu - Zemę apkabino, Kryžkelėj žmogaus ... 
Uždek žvakelę, 

Užką? ... Vaiko ašarą, Tik menkiausią 
Saulytę širdyse, - Tikėk~ - Laukus, Šviesulį parodyk .. 
Tebus akimirkom Nepaklys. Gyvenime mano, Ir gi,lių žvaigždžių Dovanok akimirką 
Laimingi, ... !-f ušvies vingi,uotą Stiprybės versmė, Sietynus ... Dangaus ... 

O klausimų Zemės kelią Pagi,rdyk 
Neram~ Išminties ir 

Tavosios meilės Gaiviu šaltiniu, 
meilės Griūtis sustingo, Išmokyk su meile PavaJgUsi mintis, 

Būties akimirkoj Spindulys ... 
Mylėt, Tavo rankos Žodį .... 

Likai ... Išmokyk mylėt„. Nesakyt Paliesta užmigo, VALERLJA 
Padykę, tylūs Iš gerumo Negaliu ... Nuskaidrėjo VILČINSKIENĖ 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Konstitucijos 15-metis 
Spalio 24 d. vyko seimo 

narių ir Lietuvos Nepriklau
somybės akto signatarų dis
kusija "Mes ir Konstitucija", 
vienas iš visą savaitę vykusių 
Konstitucijos 15-ųjų metinių 
minėjimo renginių. Spalio 
25 d. sukaktis buvo pami
nėta seimo visuotiniame po
sėdyje, kuriame kalbėjo sei
mo pirm. Viktoras Muntia
nas ir M. Romerio univer
siteto dekanas, darbo gru
pės, parengusios Konstitu
ciją, narys Juozas Žilys. 

Seimo patalpose veikė 
moksleivių fotografijų paro
da "Čia mano Lietuva". Da
lyviai susitiko su seimo 
Konstitucijos komisijos bei 
Jaunimo ir sporto reikalų 
komisijos nariais. Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete 
vyko konferencija-diskusija 
Konstitucijos 15-mečio te
ma, miesto rotušėje vyko 
Konstitucinio teismo orga
nizuojamas Konstitucijos 
dienos minėjimas. 

Keisti Konstituciją? 
BNS žiniomis, savait

raščio "Veidas" užsakyta ap
klausa rodo, kad 35% ap
klaustų Lietuvos didmiesčių 
gyventojų prisipažįsta ne
skaitę šio dokumento, o pu
sė norėtų jį pakeisti. Visą 
dokumentą išsamiai prisi
pažino skaitę maždaug treč
dalis (29.4%) visų Lietuvos 
didžiųjų miestų gyventojų. 
Dauguma apklaustųjų pasi
sako už tai, kad šį dokumen
tą metas keisti. Kad jos ne
reikia keisti, mano tik vos 
daugiau nei dešimtadalis 
(13.8%) apklaustųjų. 

Dabartinę Konstituciją 
Lietuvos piliečiai referendu
me priėmė 1992 m. Pasak 
Konstitucinio teismo pirmi
ninko prof. Egidijaus Kūrio, 
pagrindinis valstybės įstaty
mas per 15 metų išlaikė iš
bandymus, todėl šiandien 
nėra jokio reikalo rimtai 
svarstyti galimybę jį keisti. 

Siekiant dar labiau su
stiprinti asmens konstituci
nių teisių apsaugą, ateityje 
ketinama sudaryti galimybę 
žmonėms tiesiogiai skųsti 
Konstituciniam teismui sei
mo, prezidento ir vyriausy
bės aktus. Tai numatyta Indi
vidualaus konstitucinio skun
do įtvirtinimo sampratoje, 
kurią šia vasarą patvirtino 
seimas. 

Alytuje laimėjo Čilinskas 
Alytaus rajone vykusius 

rinkimus į seimą laimėjo 
konservatorių atstovas Kęs
tutis Čilinskas. Kaip praneša 
DELFI, jis aplenkė iš Mask
vos grįžusį Darbo partijos 
narį Viktorą U spaskichą, ku
riam prokurorai yra pareiškę 
įtarimus ir kuriam skirtas 
namų areštas. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos duome
nimis, už K. Čilinską balsavo 
6,596, už V. U spaskichą -
5,094 rinkėjai. Išrinktas sei
mo narys dirbs tik metus -
iki 2008 m. rudenį vyksian-

čių eilinių rinkimų. Spėjama, 
kad gal todėl nei pirmas, nei 
antras rinkimų ratas nesu
laukė didelio Dzūkijos apy
gardos rinkėjų dėmesio. Ant
rame rate balsavo 23.16% 
rinkėjų. 

Valdančiųjų socialde
mokratų vadovas premjeras 
Gediminas Kirkilas rinkimų 
rezultatus vertino teigiamai. 
Jo manymu "rezultatas dau
giau nei geras". Tai reiškia, 
kad projektas, kuris vadinasi 
'Darbo partija' yra pasibai
gęs". Kiti politologai mano, 
kad "švęsti pergalę prieš po
pulizmą yra per anksti". 

Nauji patarėjai 
BNS skelbia, kad prezi

dentas Valdas Adamkus pa
skyrė du visuomeninius pa
tarėjus, kurie jam patars už
sienyje gyvenančių lietuvių 
reikalų klausimais. Spalio 24 
d. prezidento konsultantais 
tapo JAV Lietuvių bendruo
menės krašto valdybos rei
kalų vedėjas Lietuvoje Leo
nas Narbutis ir Biotechnolo
gijos instituto Biotermodi
namikos ir vaistų tyrimo la
boratorijos vedėjas, vyriau
siasis mokslo darbuotojas 
Daumantas Matulis. Kaune 
gimęs L. Narbutis į JAV pa
sitraukė po Antrojo pasau
linio karo, o į Lietuvą grįžo 
2004 m. D.Matulis nuo 1988 
m. mokėsi bei dirbo JAV ir 
Norvegijoje. Jis į Lietuvą grį
žo 2005 m. Iki šio paskyrimo 
V. Adamkui talkino devyni 
visuomeniniai konsultantai. 

Seimo ir PLB komisija 
Spalio 15-19 d.d. seime 

vyko Lietuvos seimo ir Pa
saulio lietuvių bendruome
nės (PLB) komisijos posė
džiai. Pirmą kartą posėdžia
vusioje seimo ir PLB komisi
joje Kanados lietuvių bend
ruomenei atstovavo KLB 
pirmininkė Jo ana Kuraitė, 
rašo LGTIC. 

Atnaujintos komisijos 
(anksčiau Seimo ir JAV LB 
komisija) posėdžių progra
moje buvo lietuviškų televi
zijos laidų transliavimas į 
Šiaurės Ameriką; Lietuvos 
žiniasklaidos vaidmuo for
muojant valstybės įvaizdį; 
emigracija ir imigracija; Lie
tuvos diplomatinių atstovy
bių ryšiai su lietuvių bend
ruomenėmis ir kt. Buvo pa
minėta Mažosios Lietuvos 
gyventojų genocido diena, 
paskelbta rezoliucija, ragi
nanti Lietuvos ir kitų valsty
bių, kur gyvena daug lietu
vių, vyriausybes ir visuome
nines organizacijas Karaliau
čiaus krašto gyventojų geno
cidą pripažinti tarptautiniu 
mastu. 

Spalio 17 d. posėdis bu
vo skirtas pilietybės proble
mai. Komisija prašo seimą 
ypatingos skubos tvarka 
spręsti dvigubos pilietybės 
problemą. Darbo grupei va
dovauja seimo Žmogaus tei
sių komiteto pirmininkas 
Arminas Lydeka. RSJ 
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Atkelta iš 1-mo psl. 

Apie Rūtą Lee vargu ar 
gafuna ką pridurti, ko spauda 
dar nebūtų pasakiusi. Tuo tar
pu apie Nijolę Paronetto ne 
vienas Lietuvoje visiškai pa
gristai galėtų klausti: o kas ji 
tokia apskritai ir kodėl ji buvo 
apdovanota? Jei pasakyčiau -
už meilę, už ištikimybę, už 
kantrybę, už ištvermę, už pasi
aukojimą - ar likčiau supras
tas? 

Dažnai susimąstau: kodėl 
Lietuva tokia nelaiminga, išsi
vadavusi iš okupacijos ir atga
vusi teisę pati spręsti savo li
kimą? Juk pagal daugelį so
cialinių kriterijų, kaip liudija 
apklausos, lietuviai yra vieni 
didžiausių, jei ne patys didžiau
si pesimistai iš visų Europos 
sąjungos valstybių piliečių. Ir 
tai nepaisant to, kad Lietuva, 
pagal pragyvenimo lygį, pa
tenka i penktąjį dešimtuką iš 
beveik dviejų šimtų nepriklau
somų pasaulio valstybių. Va
dinasi, daugiau kaip 150 pa
saulio valstybių gyvena už mus 
skurdžiau, tačiau ne vienos jų 
gyventojai, spėčiau, jaučiasi 
laimingesni nei lietuviai. Ko
kios priežastys? 

"Didžioji gyvenimo trage
dija ne ta, kad žmonės miršta, 
bet kad nemyli", - pastebėjo 
britų rašytojas William So
merset Maugham. 

Nijolė Bražėnaitė-Paro
netto yra žmogus, savo gyveni
mo pavyzdžiu patvirtinęs prie
šingą patirtį: juo daugiau myli 
ir juo daugiau atiduodi, juo 
gyvenimas įgyja daugiau pras
mės ir vertės. 

Dvidešimt penkerių metų 
merginos tauri ir kilni meilė 
savo išrinktajam ne vien giliai 
įprasmino bei motyvavo jos 
pačios gyvenimą, bet ir įkvėpė 
nemariam žygiui ir jos myli
mąjį. Iš tos meilės gimė pana
šumo lietuvių kultūroje netu
rintis reiškinys - nepaprastai 
dramatiškas, o kartu ir lyriš
kas epistolinio palikimo to
mas "Laiškai mylimosioms". 

Tus mylimosios buvo dvi 
- Lietuva ir Nijolė, o tas, kuris 
nesavanaudiška meile jas nuo
širdžiai mylėjo, tai - Juozas 
Lukša-Daumantas, legendinė 
lietuvių rezistencijos figūra. 
1948 m. su rezistencinio są
jūdžio pavedimu prasiveržęs 
pro "geležinę uždangą" i Va
karus, dvejus metus stažavęsis 
prancūzų žvalgybos mokyk
loje Paryžiuje, ten susipažinęs 
su Nijole, visą ši laiką bend
ravęs su ja laiškais ir vos kele
tą kartų tegalėjęs susitikti, su
situokė 1950 m. liepos 23 d. 
mažoje Unterhauzeno bažny
tėlėje netoli Tiibingeno, Vo
kietijoje. O išsiskirti amžinai 
turėjo jau rugpjūčio 1-ąją, t.y. 
septynioms dienoms praėjus 
po jų vestuvių. 

Paskutiniame atsisveikini
mo laiške jau po išsiskyrimo 
Juozas Lukša-Daumantas ra
šė: "Mano Brangus Auksei, 
dvidešimt su kaupu dienų ski
ria šią dieną nuo anų mudvie
jų laimės 'Iraifelberge (vieš
butis netoli Tiibingeno, kuria
me povestuvinę savaitę pra
leido Juozas ir Nijolė - V.V.) 
prisiminimų. Dažnai, išniręs 
iš mano "pirmosios žmonos" 
(taip J. Lukša savo laiškuose 

Laimi tas, kuris myli 
vadino Lietuvą - V.V.) glėbio, Nijolė sužinojo, kad Juozas 
aš paskęstu taip mums bran- amerikiečių žvalgybiniu lėk
giuos prisiminimuos; svajoju tuvu 1950 m. spalio 3 d. buvo 
apie savo Brangiausią ir taip nuskraidintas į Lietuvą ir pa
pasijuntu laimingu, kad, ro- rašiutu nuleistas i tėvynės 
dos, nesurasi mano laimės miškus. 

Žymusis partizanas Juozas Lukša-Daumantas su Nijole Bra
t.ėnaite-Lukšiene sutuoktuviq dieną 1950 m. liepos .23 Vokie
tijoje 

konkurentų. Deja, nūdien aš 
privalau, kaip ir Tu, tenkintis 
~ ~s iš~~jo!o~, į~jusios 
larmes pru1mm1mais („.). 

O vis tik mudu pamiršom 
savųjų "aš" egzistavimą ir nu
silenkėm įgeidžiams mano 
"pirmosios žmonos". Aš ži
nau, Niliuk, kad toliau aš jau 
grumsiuos ne dėl savo vieno, 
bet dėl mudviejų garbės, ka
me Tu, Brangioji, lydėsi mane 
savais pergyvenimais ir sava 
malda( ... ). 

O jei kartais likimui pa
tiktų mane fiziškai sunaikint, 
tai Tu, Niliuk, tąsyk padaryk 
mane kažkur egzistuojantį lai
mingu, susikurdama sau vėl 
laimingą gyvenimą. Nėra ne
galima, kad ir aš nepavirsčiau 
mūsų tėviškės kruvinos žemės 
dulkėmis( ... ). 

Su tais keliais žodžiais ir 
baigiu, nes vis vien nesurink
siu raidėse to, ką norėčiau 
Tuu, Brangusis Auksel, para
šyt. Ne man išreikšt mano die
nas Thvimi nudažytas, kaip ir 
šiais negyvais žodžiais numa
rint savąjį ilgesį Thvęsp. Ir lai
ko, ir tolių atstumai bei padė
ties klaikumas mane dar la
biau su Tuvimi suglaudins.( ... ) 
Tegul Dievulis Tau ir mud
viem padeda. Karštai, karštai 
bučiuoju". 

Nelengva be jaudulio skai
tyti tokius žodžius net ir pra
ėjus pusšimčiui metų nuo anų 
tragiškų laikų. Justi autentiš
kas, giliai išgyventas drama
tizmas, brandūs jausmai, ne
lygstamas įsipareigojimas sa
vam kraštui. Jau žymiai vėliau 

"Po jo skrydžio atgal į Lie
tuvą ir beviltiško žinių apie jį 
laukimo praėjo šešeri metai. 
Galbūt per tą laiką kai kas ir 
žinojo apie jo likimą, bet nie
kas nedrįso ar neturėjo širdies 
apie tai man pasakyti", - kny
gos Laiškai mylimosioms įžan
giniame straipsnyje rašo Nijo
lė Bražėnaitė-Lukšienė-Paro
netto. 

Pirmasis asmuo, kuris jai 
pranešė apie jos vyro Juozo 
Lukšos žuvimą, buvo Ameri
kos kongresmenas iš Viskon
sino valstijos Charles J. Kers
ten, vadovavęs JAV kongreso 
komisijai, tyrinėjusiai Baltijos 
valstybių užgrobimo bylą. J. 
Lukša-Daumantas žuvo pasa
loje 1951 m. rugsėjo 4 d. prie 
Garliavos, į apsuptį įviliotas 
išdaviko, su kuriuo Paryžiuje 
stažavosi toje pačioje žvalgy
bos mokykloje. 

Nijolė Bražėnaitė-Paro
netto gebėjo jautriai ir kilniai 
atskleisti Juozo Lukšos asme
nybę, pagarbiai įprasminti jo 
atminimą. Dvidešimt penke
rius metus ji laikė paslaptyje 
savo susirašinėjimą su Juozu 
Lukša. Tik 1977-aisiais, mi
nint žymiojo partizanų vado 
25-ąsias žūties metines, N. 
Lukšienė prasitarė apie tuos 
laiškus ir net išdrįso kai ką iš 
jų pacituoti. Intelektualų ir bi
čiulių įtikinta dr. Nijolė sutiko 
pasidalyti Juozo Lukšos vi
dinio pasaulio atšvaitais. Tuip 
atsirado epistolinio palikimo 
knyga Laiškai mylimosioms. 
Nuo 1980 m. iki 2004 m. išleis
tos jau 3 šios knygos laidos. 

Vienu svarbiausių N. Bra
žėnaitės-Paronetto gyvenimo 
tikslų visais laikotarpiais buvo 
ir išliko Juozo Lukšos-Dau
manto siekių, idėjų ir princi
pų raiška. Ji nepaliaujamai 
rūpinosi J. Lukšos-Daumanto 
atsiminimų knygos Partizanai 
išleidimu (išleistos jau 5-ios 
laidos lietuviškai ir dvi angliš
kai), herojinio partizanų žygio 
įamžinimu tautos atmintyje. 
Ji daug prisidėjo prie Dau
manto prisiminimų knygos iš
skirtinio pasisekimo Svedijo
je, kai drauge su vertėju i šve
dų kalbą Jonu Ohmanu 2005 
m. pristatė ją Geteborgo kny
gų mugėje. Dr. Nijolės asme
nybės žavesys galbūt yra viena 
iš priežasčių, kodėl J. Lukšos
Daumanto veikla ir istorinis 
žygis jau tampa legenda, gana 
plačiai sklindančia po pasaulį. 

Dr. Nijolė su neblėstančiu 
aktyvumu veikia ir jaunimo 
ugdomosios veiklos bare. Jau 
16 kartų ji lankėsi Lietuvoje, 
Švedijoj e, kur susitikinėjo su 
visuomene ir jaunimu, gyvai 
pasakojo autentiškai išgy
ventą pokario rezistencijos is
toriją, dalijosi prisiminimais 

J. Lukšos-Daumanto knygos 
Lais"kai mylimosioms viršelis 

apie jos herojų Juozą Lukšą
Daumantą. Jos rūpesčio ir pa
ramos dėka, Kauno rajono 
Garliavos Juozo Lukšos gim
nazijoj e buvo įrengtas Juozo 
Lukšos muziejus, įvairiais lei
diniais aprūpintas gimnazi
joje veikiantis Lietuvos ir už
sienio lietuvių rezistencijos 
studijų centras, gimnazijos 
biblioteka, istorijos ir lietuvių 
kalbos mokytojų metodiniai 
kabinetai. 

1995 m. N. Bražėnaitė 
JAV įsteigė Juozo Lukšos
Daumanto fondą, kurio pa
skirtis rūpintis rezistencinio 
paveldo išsaugojimu, Juozo 

N. BraJ.ėnai.tė-Luklienė-Paronetto (viduryje) Garliaws J. Lukšos gimnazijos rezistencijos kabinete 

Lukšos atminimo įamžinimu, 
mokinių aktyvumo skatinimu. 
Kiek.vienais metais šis fondas 
skiria vienkartines stipendijas 
buvusiems Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijos abiturien
tams, kurie gimnazijoje pasi
žymėjo geru mokymusi, akty
via visuomenine veikla. Per šį 
laikotarpį šis fondas vien tik 
mokinių stipendijoms skyrė 
maždaug 25,000 litų. 

Pastarąjį dešimtmetį Ni
jolė Bra7.ėnaitė-Paronetto efek
tyviai vadovauja "Tuutos fon
do" Mokyklų įdukrinimo ko
misijai. Ji organizavo daug
kartinius lėšų rinkimų vajus ir 
per visą tą laikotarpi sukaupė 
$250,000 lėšų, kurios visos bu
vo skirtos 250-čiai įdukrintų 
Lietuvos mokyklų. 

Dr. Nijolė reikšmingais 
asmeniniais įnašais parėmė 
dokumentinio filmo "Baladė 
apie Daumantą" (rd.. Y.Y.Lands
bergis) ir dokumentiniais fak
tais paremto vaidybinio filmo 
"Vienui vieni" (rež. J. Vait
kus) sukūrimą. 

Nepalik.o dr. Nijolė ir sa
vo artimųjų. Iki 1966 m. ji by
linėjosi su tuometine Sovietų 
Sąjungos vyriausybe dėl oku
puotoje Lietuvoje likusios 
motinos - vienišos našlės - iš
leidimo į Vakarus, susijungti 
su užsienyje esančiais šeimos 
nariais. Ir jai pasisekė tą bylą 
laimėti. Dr. Nijolės pastango
mis ir lėšomis 2004 m. "Dia
logo kultūros institutas" iš
leido epistolinio pobūdžio 
knygą Ir dar valandėlę ... , ku
rioje skelbiami jos artimųjų 
laiškai iš Sibiro ir okupuotos 
Lietuvos. 'Tui svarus, ryškus, 
įtikinamas dokumentas, liudi
jantis mūsų žmonių atskirties, 
vargo, tautos tragedijos mas
tą, o drauge - herojišką iC!s 
laikyseną nelaisvės metais. Si 
knyga 2007 m. JAV išleidžia
ma jau ir anglų kalba. 

šv. Jonas Evangelistas, iš
vydęs regėjimą ir suvokęs Die
vo valią, Apreiškimo knygoje 
Viešpaties vardu taria: "Aš 
baru ir ugdau tuos, kuriuos 
myliu" (Apr 3,20). Arso kle
bonas šv. Jonas Vianėjus i tai 
sušunka: "Netiesa! Išbandy
mai tiems, kurie myli Dievą, 
ne bausmės, bet malonės!" 

Kada buvo daugiau prie
žasties žmonėms nusiminti? 
Tuda, kai J. Lukša Paryžiuje 
rašė savo atsiminimus, jo žo
džiais, "apie Lletuvą ir dabar
tinę jos katastrofą", ar dabar, 
kai turime laisvę, tegu ir su 
daugeliu jos trūkumų bei ne
teisingumų? 

O jei vis tiek atrodytų, kad 
priežasčių nusiminti daugiau 
yra dabar, tada neišvengiamai 
tektų kelti sau kitą klausimą: 
ar mes vis dar esame pajėgūs 
mylėti, ne vien reikšti neviltį 
ir neapykantą? Ar dar turime 
bent vieną Gei jau per sunku, 
kaip andai J. Lukšai, mylėti 
"dvi") mylimąją arba mylimą
jį, kurie gyvenimo išbandy
muose įkvėptų vilties, padėtų 
paversti juos ne bausmėmis, 
bet malonėmis? 

Hermann Hesse duoda 
vilties: "Visada laimi ne tas, 
kuris daugiau žino, bet tas, 
kuris myli". 
(Ntrs. iš žmn. .Baltijos milkai 

ir mediena) 
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Simtmetinės parapijos šventė 
Petro Adamonio kalba, pasakyta pradedant šimtmečio pokylį 

PETRAS ADAMONIS 

Renkamės Montrealyje 
atšvęsti lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos šimtmečio sukak
ties. Tikrai verta ir reikalinga 
paminėti visų Kanados lietu
vių pirmąsias pastangas orga
nizuotis ir steigti parapiją. 

Susirinkome šį vakarą 
džiaugsmingai švęsti - pokylis, 
muzika, dainos, šokiai. Mane 
jau klausė kaip tai? Tui bažny
tinis reikalas, viskas maldin
gai ir rimtai turėtų būti. Tu
čiau jeigu žvelgsime, kas prieš 
amžių amžius parašyta, rasi
me, kad paties Dievo nurody
mu karalius Saliamonas pa
statė šventovę Jeruzalėje, visi 
labai įvairiai linksminosi. Die
vo akyse nebuvo ir nebus iš
mintingesnio žmogaus šioje že
mėje kaip karalius Saliamonas. 

Pradžioje buvo žodis. Pa
gal šv. Joną turėčiau sakyti: 
:Pradžioje buvo Žodis ir tas 
Zodis buvo pas Dievą". Bet 
nenusiminkite, šį vakarą pa
mokslo nebus, tik keletas lie
tuvių ŠV. Kazimiero parapijos 
istorinių nuotrupų, be jus var
ginančių datų. 

Net anksčiau negu 100 
metų pirmieji lietuviaj atvykę 
į š_į m~e~tą, da!inosi z?~žiu. 
Kuryblills Zod1s sklande iš lū
pų į lūpas. Lietuviai suprato 
vienybės galią ir susibūrė i Vy
tauto, Lietuvos kunigaikščio 
draugiją, kuri rūpintųsi lietu
viams svarbiais reikalais: pa
galba nelaimėje, lietuvišku
mu, pamaldų reikalu, net pa
rapijos steigimu. Netikėtai at
sirado ir k:un. Boleslovas Šla
mas. Kadangi lietuvių nebuvo 
dar daug, pasikvietė ir lenkus 
ir prisistatė Montrealio arki
vyskupui Paui Bruchesi su 
prašymu steigti parapiją. 

Arkivyskupas maloniai nu
sišypsojo, net nustebo ir pa
klausė - kas gi tokie būsite? 
Nes jokiose statistikose tuo 
metu lietuviai nebuvo mini
mi, o Vytauto vardo nėra nė 
didžiausiame šventųjų sąraše. 
Žiūrėkite, sako arkivyskupas, 
dauguma Kvebeko miestelių 
yra pavadinti šventųjų var
dais, Montrealio miesto že
mutinės dalies visos gatvės 
pavadintos šventųjų vardais. 
Jūsų užmojis geras, bet orga
nizacijos vardas netinka. 
Mes, lietuviai, turime savo 
šventąjį - šv. Kazimierą, tarė 
kunigas Šlamas, jo vardu pa
vadinsime draugiją. Jam tvir
tai pritarė socialistas Jonas 
Aleksandravičius. Pažiūrėjo 
arkivyskupas į lotynišką mi
šiolą: kovo mėn. 4 d. yra skirta 
šventam Kazimierui, abejonių 
nebeliko, ir tarė: pradėsite 
kaip misija, Jums bus vietos 
St-Vincent de Paul bažnyčio
je; palaimino ir pridūrė-mels
kitės ir dirbkit. 

Šv. Kazimiero draugija sa
vo veiklai įrašė: narys, neatli
kęs velykinės, laikomas išsto
jęs iš draugijos. Pavedu savo 
ir draugijos jėgas Dievo gar
bei ir Lietuvos tėvynės gero
vei. Tui padėk man Dieve. ŠV. 
Kazimierai, nepaleisk iš savo 
globos mūsų draugijos, taipo
gi tėvynės Lietuvos. Tui para
pijos pradžia, jų testamentas, 

paliktas mums. žodis tapo kū
nu ir gyveno tarp mūsų jau 
daugiau kaip 100 metų. 

Montrealyje lietuvių vis 
daugėjo bet sunku buvo rasti 
pastovų kleboną, talkino ku
nigai svečiai. Kartą atvažiavo 
barzdotas, basas, virve susi
juosęs vienuolis Jonas Kudir
ka - kapucinas. Vyko stebuk
lai žiūrint šių dienų akimis: jis 
vedė rekolekcijas ir sakė pa
mokslus 8 dienas iš eilės, ir šven
tovė,, vis buvo pilna žmonių. 

Zvelkime durų link, ten 
už jų tikriausiai šį vakarą stovi 
pirmosios bažnyčios statytojo 
k:un. Juozapo Vyšniausko ryž
tas. Jis lanko parapijiečius, 
renka mokestį ir aukas bažny
čios statybai. Ruduo, lyja, pur
vas gatvėse, nes daug kur nėra 
šaligatvių ar asfalto. Auliniai 
batai, sutana pakelta ir diržu 

lietuviškos pamaldos. Thi dar 
kartą naujai atvykusiems buvo 
aišku, kad bus galima gyventi 
Kanadoje. 

Kiek daug buvo sutikta 
Montrealyje labai gerų žmo
nių lietuvių. Jie rekomendavo 
į darbus, parodė kur apsi
pirkti, kaip butą rasti. Dar ir 
dabar yra namas trečioje gat
vėje, Rosemonte: žiūriu vieną 
vakarą net 3 skirtingi svečiai 
name. Vienam reikia gimi
nėms garantijų gauti, kitas no
ri parašyti angliškai laišką se
niem atvykusiems, trečias nori 
rasti gydytoją. Minint Marijos 
Arlauskaitės pavardę tegul 
būna čia paminėti visi kiti šim
tai, kurie visokeriopai padėjo 
naujai atvykusiems įsikurti. 
Mes norime išreikšti dėkingu
mą savo darbais, nors iš dalies 
atlyginti skolą. 

Montrealio Sv. Kazimiero parapijos 100-mečio pokylyje šiltą 
žodį tarė mons. Michel Parent. Viduryje - programos vedė
jas, KLB Montreallo apylinkės pirm. Arūnas Staškevičlus, 
100-mečio rengėjų komiteto pirm. Joana Adamonytė 

sujuosta, viršuj jos sermėga. 
Eina pėsčias, nes tuo metu 
geriausia susisiekimo priemo
nė buvo nuosavos kojos. Rei
kia prieš Kalėdas aplankyti 
320 šeimų. O gal norėsite sve
čią pavaišinti ir jeigu vėlų va
karą jau neturėsite kuo, tai ir 
nelupta bulvė su druska labai 
tiks. Reikės apsimokėti para
pijos mokestį 6.00 dolerius, ir, 
žinoma, bažnyčios statybai iš
mesite bent penkinę. Kadangi 
jūs uždirbate tik 20 centų per 
valandą, tai bus netoli savaiti
nio uždarbio. Žinome, kiek 
dabar uždirbame, bet nenusi
minkime - dabar pinigų ne
reikės, nes bažnyčia po trejų 
metų jau stovėjo, ir arkivysku
pas patvirtino kaip Montrea
lio lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapiją. Montrealyje lietuvių 
vis daugėjo su įvairiomis pa
žiūromis ir idėjomis. 

Jaunimas yra Šv. Kazi
miero P3!apijos ateitis, jauni
mas yra Sv. Kazimiero para
pijos ateitis, kur tik nebuvęs 
kartoja klebonas Juozas Ma
čiulionis - marijonas. Tui kaip 
čia dabar? Turime bažnyčią, 
vargonininką, chorą, net ir 
zakristijoną, keletą parapiji
nių organizacijų ir dar kažko 
reikia. Tuip atsirado Šv. Ture
sės jaunimo organizacija su 
tautine, kultūrine ir sportine 
veikla. Daug vėliau Šv. Kazi
miero parapija suprato šiuos 
pranašingus klebono žodžius, 
ir kokia tai didelė tiesa. 

Atvykus po Antrojo pa
saulinio karo, dirbant miškuo
se, kasyklose, prie geležinke
lių, buvo džiugu sužinoti, kad 
Montrealyje yra Šv. Kazimie
ro parapija, lietuvis klebonas, 

Ntr. D.R. Puterių 

Laikas negailestingai ma
žino lietuvių skaičių Mont
realyje. Ir dabar po 100 metų 
kyla daug klausimų ir atsaky
mai sunkiai randami. Vis dėl
to jų turime ieškoti. Tegu pir
mųjų parapijos steigėjų dva
sia mus stiprina, arba kaip kle
bonas kun. dr. Feliksas Juce
vičius mums sakė: "Mokyki
mės iš dykumose keliaujančio 
karavano: kai vadovas paste
bi, kad žmonės yra per daug 
išvargę, iškankinti sausros ir 
troškulio, tuojau jis kreipia 
karavaną oazės link. Tun pail
si, atsigaivina šaltu vandeniu, 
prisipildo atsargas. Tuda kara
vanas tęsia kelionę toliau. 
Yra svarbu atgaivinti ir išlai
kyti gyvą dvasią. Tud, kai pa
stebime, kad mūsų dvasinės 
jėgos išsisėmusios, turime ieš
koti oazių. Dvasiai atgaivinti 
yra daug būdų, trys iš jų: pasi
aukojimas, savivertiškumo pa
jautimas ir savojo pašaukimo 
supratimas. Viena iš šių dva
sinių oazių yra ši šventė, pake
lianti dvasią nuo kasdienybės. 
Nesuabejokime Dievo pagal
ba. Dieve, vėl tu atgaivinsi 
mus, ir tavo tauta džiaugsis su 
Thvimi - amžini žodžiai. Bū
kime tikri, kad tikėjimo, mei
lės, maldos gerumo kazimieri
nė dvasia mus visada lydės. 

Tikrai verta ir reikalinga 
švęsti lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos 100-čio sukaktį. Th
čiau neužtenka vien tik švęsti 
sukaktį, nes šią sukaktį jau 
pašventė pirmieji parapijos 
steigėjai savo darbu, malda, 
tikėjimu ir ryžtu. Mes šią die
ną turime save pašvęsti, kad 
tęsėtume jų kilniai pradėtus 
darbus. 

2007 .X.30 Nr. 44 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

: KANADOS ĮVYKIAI J...,.. __ 

Naujas kuras 
Netoli Edmontono (Al

berta) pradedama statyti 
pirmoji didelio pajėgumo 
įmonė. Joje kanolos aliejus 
bus perdirbamas į švarų oro 
neteršiantį dizelinį kurą. 
Naujosios įmonės šeiminin
kai Kanados Bioeriergy Corp. 
(Vankuveris) tikisi, kad 90 
min. dol., skiriamų šiai staty
bai ir technologinei įrangai, 
atsipirks su kaupu. Konser
vatorių vyriausybė yra paža
dėjusi mažinti oro taršą, ga
minant ir naudojant daugiau 
švaraus kuro. Naujos fede
racinės valdžios taisyklės rei
kalauja, kad visos dizelinį 
kurą naudojančios įmonės 
iki 2012 m. turėtų bent 2% 
švaraus kuro - tai sudarytų 
800 min. litrų. Naujoji įmonė 
planuoja pradėti gamybą 
2009m. 

Konservatorių valdan
čios maf.umos pasiūlyta vyriau
sybės programa atlaikė visus 
ketinimus jos nepatvirtinti. 
Nors liberalų partijos prie
sakas - laikytis Kyoto reika
lavimų ir nepratęsti karių 
misijos Afganistane nebuvo 
įtrauktas į vyriausybės pla
nus, jie nutarė, nedalyvau
dami paskutiniame svarsty
me ir patvirtinimo posėdyje, 
nesipriešinti, kad konserva
torių programa būtų priimta 
ir išvengta naujų rinkimų. 
Liberalai taip pat pritarė ir 
konservatorių pasiūlytam 
antiterorizmo įstatymo pro
jektui. 

Toronto miesto valdyba 
šįkart priėmė sprendimą dėl 
naujų mokesčių. Buvo nu
tarta įvesti metinį automo
bilių registracijos ( 60 dol.) ir 
vienkartinį žem~s perdavi
mo mokesčius. Zemės per
davimo mokestis sudarytų 
l% pirkinio vertės. Miesto 
biudžetui trūksta 500 mln. 
dol„ iškilo grėsmė įvairioms 
socialinėms ir kultūrinėms 
programoms. Tikimasi, kad 
kitąmet naujieji mokesčiai 
leis užtaisyti spragas biudže
te. Neatmesta galimybė, kad 
bus padidintas alkoholio 
mokestis. Kritikai tvirtina, 
kad naujieji mokesčiai tik 
atitolina tikrosios proble
mos sprendimą - miesto val
dybos ir vadovų nesugebėji
mą šeimininkiškai ir taupiai 
tvarkytis. 

Jungtinių Tautų organi
zacijos žurnale Refugees Ka
nadai priekaištaujama dėl 
"pamestųjų piliečių" ir pilie
tybės nesusipratimų. Kana
da lyginama su Vietnamo, 
Bandgladešo ir Zimbabvės 
valstybėmis. Kai kurie kana
diečiai, 1947 metų Pilietybės 
įstatymą 1977 m. keičiant i 
dabartinį, liko nesutvarkę 
savo pilietybės dokumentų. 
Tui karo metu gimę kūdikiai, 
karių našlės ir jų vaikai, ar 
vaikai, gimę anapus valstybi
nės sienos. Kanados vyriau
sybė sako, kad jų yra 450. 
Viktorijos universiteto de
mografijos tyrinėtojas tvirti
na, kad apie ketvirtis milijo
no. Jungtinių Thutų leidinyje 
priekaištaujama Kanadai, 
kad ši nedovanotinai igno-

ruojanti žmonių be statuso 
problemas, menkindama sa
vo tarptautinį prestižą. Ka
nados imigracijos ir piliety
bės ministerija pabrėžia, kad 
visi vadinamieji pamestinu
kai turi kitos valstybės pilie
tybę, tad jų teisinė padėtis 
labai aiški. Kanados piliety
bė jiems tapo svarbi, pasikei
tus JAV ir Kanados kelionių 
dokumentų reikalavimams. 

Uberalų partijos viduje 
vyksta skubi pertvarka. Pra
laimėti rinkimai Kvebeko 
provincijoje sukėlė nesutari
mų vadovybėje, ieškant kal
tininkų ir stengiantis suvie
nyti gerokai pairusias gre
tas. Buvo priverstas atsista
tydinti federacinės partijos 
direktorius Kvebeke J amie 
Carroll, vėliau taip pat pasi
elgė dar du svarbūs partijos 
pareigūnai. Liberalų parti
jos patarėju užsienio poli
tikai pakviestas Bob Rae. Jis 
nėra išrinktas į parlamentą, 
todėl patarėjo nuomonę per
duos įgaliotas liberalų par
lamento narys. Senus nesu
tarimus atgaivino ir buvusio 
Kanados ministerio pirmi
ninko, liberalų partijos va
dovo Jean Chretien knyga 
My ~ars as a PM. 

Konservatoriams pavy
ko išspręsti nesutarimus dėl 
Atlanto provincijų finansi
nių dalybų su centrine val
džia Thčiau dabar tenka narp
lioti kitą nesutarimą su vie
nos N. Scotia apylinkės kon
servatoriais. Praėjusį pava
sarį iš konservatorių gru
puotės buvo pašalintas šios 
apylinkės atstovas J. Casey, 
atsisakęs balsuoti už konser
vatorių pasiūlytą biudžetą. 
J. Casey ir jo rinkėjų nuo
mone, naujajame plane buvo 
neatsižvelgta į N. Scotia ir 
kitų Atlanto provincijų inte
resus. J. Casey parlamentinį 
darbą tęsė, būdamas nepri
klausomu parlamento nariu. 
Jis vėl siūlomas šios apylin
kės kandidatu. Federacinės 
partijos vadovai griežtai pa
sisako prieš jo kaip neteku
sio pasitikėjimo kandidatū
rą. Bet rinkėjai mano kitaip, 
ir jie atsisako siūlyti kitą kan
didatą. Partijos centras ruo
šiasi parinkti kitą, visiems 
priimtiną asmenį, kuris at
stovautų šios N. Scotia apy
linkės konservatoriams. 

Montrealyje sulaikyta 7 
nusikaltėlių grupė, kaip pa
aiškėjo, tai vieningo Kana
dos - Italijos nusikaltėlių 
klano dalis. Jai vadovavo jau 
anksčiau suimtas Montrea
lio mafijos klano vadovas Vi
to Rizzuto. Jis už nusikalti
mus buvo perduotas JAV ir 
ten nuteistas. Thčiau kalėji
mo sienos mažai sulaikė nu
sikalstamą klano veiklą. Kiti 
šios grupės nariai, narkotikų 
platintojai ir neteisėtų pinigi
nių operacijų vykdytojai, su
laikyti Italijoje, Prancūzijoje. 
Iš jų atimta įvairaus 212 min. 
dol. vertės turto. Thrp sulai
kytųjų - 2 Italijos bankų dar
buotoj ai, atlikę pinigines 
operacijas Šveicarijos ban
kuose. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
MAŽIAU NAFfOS 
Vakarų Lietuvoje sen

kant naftos telkiniams, bend
ra naftos gavyba šalyje šie
met smuko 17.1 % iki 115,-
000 tonų, pranešė Geologi
jos tarnyba. Pernai per 9 
mėnesius 4 naftos gavybos 
įmonės išgavo 138, 700 tonų 
naftos. Numatyta, kad šiais 
metais naftos gavyba toliau 
mažės, bet ne taip smarkiai, 
kaip 2004-2005 m., kai ji 
smuko 25-30%. Kritimas ar
timiausiais metais sieks 5-
10%, jeigu nebus gauta nau
jų naftos telkinių. Didžiau
sia iš keturių bendrovių -
Lietuvos ir Danijos įmonė 
"Minijos nafta" šiemet išga
vo 29 .2 % mažiau naftos - iš 
viso 48,000 tonų. "Geonaf
ta" sausio-rugsėjo mėn. iš
siurbė 37,600 tonų naftos 
(1.8% mažiau), o seniausiai 
naftą Lietu~oje išgaunanti 
Lietuvos ir Svedijos įmonė 
"Genčių nafta" - 19,800 to
nų (14.3%). Vienintelė šaly
je naftos gavybos įmonė 
"Manifoldas" naftos gavybą 
šiemet nežymiai padidino. 
Įmonė išgavo 9,600 tonų, 
arba 1.1 % daugiau negu 
pernai tuo pat metu. Naftos 
gavyba pernai smuko 16.1 % 
nuo 216,700 iki 181,800 
tonų. 

BALTOSIOS LAZDELĖS 
DIENA 

Spalio 15 Tarptautinei 
baltosios lazdelės dienai 
Lietuvos aklųjų ir silpna
regių sąjunga (LASS) pasi
rinko temą "Neregys ir vie
tos bendruomenė", sten
giantis atkreipti vietos se
niūnijų, rajonų savivaldybių, 
bendruomenių bei žinia
sklaidos dėmesį į atokiuose 
rajonuose, mažuose mieste
liuose bei kaimo vietovėse 
gyvenančių aklųjų ir silpna
regių poreikius. Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjunga 
vienija beveik 7,000 regėji
mo neįgaliųjų. Daugiau ne
gu pusė draugijos narių 
(apie 60%) gyvena rajonų 
centruose, mažuose mieste
liuose, kaimuose ar vien
kiemiuose. Spalio mėnesį 
vyksta projektas "Kitas gy
venimas", kurio metu šalies 
rajonuose organizuojami 
vakarai, susi tikimai, diskusi
jos, parodos, spaudos kon
ferencijos. Į visus šiuos ren
ginius stengiamasi įtraukti 
vietos seniūnijas, rajonų sa
vivaldybes, LASS regionų 
bei socialinių paslaugų cent
rus. Tarptautinės baltosios 
lazdelės dienos proga, kaip 
ir kasmet, visuose šalies re
gionuose vyks daugybė įvai
rių renginių visuomenei. 

PSO VERTINIMAS 
BNS žiniomis, Pasaulio 

sveikatos organizacijos -
PSO žinovai pažymi, kad 
psichikos sveikatos priežiū
ros sistema Lietuvoje veikia 
efektyviai, tačiau ragina 
daugiau dėmesio skirti ne 
tik sutrikimų gydymui, bet 
ir jų profilaktikai. Gegužės 
mėnesį Lietuvoje viešėję 

PSO atstovai įvertino šalies 
psichikos sveikatos vysty
mąsi, išskyrė problemas, su 
kuriomis susiduriama, pa
teikė rekomendacijas. Savo 
ataskaitoje PSO atstovai tei
giamai įvertino per 15 metų 
nuveiktus darbus, parengtą 
psichikos sveikatos priežiū
ros sistemą bei pažymėjo, 
jog Lietuvos psichikos svei
katos politika yra pajėgi tap
ti pavyzdiniu modeliu ki
toms Rytų ir Vidurio Euro
pos šalims. Jie atkreipė dė
mesį, jog Lietuvoje dar rei
kia stiprinti, modernizuoti 
stacionarios psichiatrijos 
pagalbos bazes, plėsti psi
chiatrijos stacionarios pa
galbos paslaugas bendrojo 
profilio ligoninėse. PSO yra 
specializuota Jungtinių Tu.u
tų (JT) institucija bei di
džiausia tarptautinė sveika
tos organizacija, kurios pag
rindinis tikslas - siekti aukš
čiausio sveikatos lygio viso
se pasaulio valstybėse. Šiai 
organizacijai šiuo metu pri
klauso 193 valstybės. Lietu
va visateise PSO nare tapo 
1991 m. 

LIETUVIAI AIRUOJE 
2006 m. gyventojų su

rašymas rodo, kad kas šeš
tas mažo Airijos miestelio 
Oldcastle gyventojas yra 
lietuvis, skelbia DELFI. Lie
tuviai gyvena ne tik dides
niuose Airijos miestuose, 
bet ir kaimuose. Gyventojų 
surašymas parodė, kad kas 
dešimtas žmogus Airijoje -
atvykėlis, o iš viso šalyje gy
vena 420,000 užsieniečių, o 
jų skaičius Airijoje nuo 2002 
m. išaugo dvigubai. Lenkų 
tautybės imigrantų buvo 
63,300, o lietuvių - 24,600. 
Sprendžiant iš užsieniečių, 
gyvenančių Airijos pro
vincijoje skaičiaus, lenkai 
yra plačiau paplitę geo
grafiškai negu iš Lietuvos 
kilę imigrantai. 

PARSIUNČIA PINIGUS 
Besivystančių šalių emig

rantai savo šeimoms pernai 
nusiuntė perlaidų už dau
giau nei 301 bln. dolerių. 
Verslo žinios rašo, kad tai 
paaiškėjo paskelbus tyrimą, 
kurį parengė Jungtinių Tu.u
tų organizacijos Tarptau
tinis žemės ūkio plėtros fon
das ir Amerikos plėtros fon
das. Neseniai paskelbęs, kad 
pernai emigrantų piniginės 
perlaidos sudarė 207 bln. 
dol., Pasaulio bankas teigė, 
kad ši suma būtų didesnė, 
jeigu į oficialiąją statistiką 
būtų įtrauktos sumos, siun
čiamos namo per autobusų 
vairuotojus, draugus ar pa
žįstamus. Naujausias tyri
mas apskaičiuoja visais ka
nalais - per bankus, pašto 
skyrius ir neoficialiais bū
dais siunčiamas perlaidas. 
Dėl pasaulinės ekonomikos 
liberalizavimo ir augančios 
darbo jėgos migracijos per
laidų sumos per pastaruo
sius 30 m. išaugo keliolika 
kartų. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Winnipeg, MN 
A.a. EUGENIJUS KALA

SAUSKAS (Kalas), gimęs 1921 
metais, 'fytuvėnuose, Lietuvoje, 
mirė š.m. spalio l d. Vinipege, 
MB. Jis emigravo į Angliją 1947 

m., bet 1952 
m. persikėlė 
į Kanadą, Vi
nipegą. Pa
prastu darbi
ninku pradė
jo dirbti Me
diacom, Inc. 
bendrovėje. 
1986 m. eida-

A.a. Eugenijus mas į pensiją 
Kalasauskas jis jau buvo 

(Kalas) bendrovės 
pirmininko pavaduotojas Vaka
rų Kanadai. Dirbdamas jis va
karais studijavo Manitobos uni
versitete. Labai daug padėjo 
Vinipego lietuvių bendruome
nės ir Sv. Kazimiero parapijos 
darbuose. Kiekvieno vaidinimo 
metu, vieną, du kartus per me
tus, jis sufleruodavo artistams. 
Yra padaręs daug meninių dar
bų. Velionis buvo labai drau-

giškas ir pasirengęs visiems pa
dėti. Liko nuliūdusi jo žmona, 
kaip jis vadindavo, Kazelė, 
daug giminių Lietuvoje ir jo 
draugai bei pažįstami Vinipege 
ir Kanadoje. Daugelį metų jis 
rašė naujienas iš Vinipego Tė
viškės žiburiams. 

KLB VINIPEGO APYLIN
KĖS METINIS SUSIRIN • 
KIMAS įvyko š.m. spalio 9 d. 
Kadangi buvo darbo diena, su
sirinko tik 20 asmenų. 11 v.r. 
kun. A. Degutis, OMI, atvykęs 
iš Sturgis, SK, atnašavo šv. Mi
šias lenkų Šv. Dvasios švento
vės koplyčioje. Po to konferen
cijų kambaryje vyko metinis su
sirinkimas, kurį vedė pirminin
kas J. Grabys. Jis pasidžiaugė, 
kad mūsų metinis suėjimas rug
sėjo 26 d. praėjo labai gerai ir 
padėkojo M.S. White už leidi
mą pasinaudoti jų kiemo veja, 
taip pat šeimininkėms V. Dau
baraitei, J. Barkauskaitei ir M. 
Bugailiškienei, paruošusiam 
skanų maistą, ir visiems atsilan
kiusiems. Dėkojo kun. A. De
gučiui, OMI, atvykusiam auko
ti ŠV. Mišių, taip pat A. Balčiū-

nienei už dovanotus skanumy
nus iš "N atural Bakery", ku
riais pasivaišinta po susirinki
mo. Pakviestas kalbėti besisve
čiuojantis iš Toronto V. Kulnys. 
Jis papasakojo apie lietuvių 
veiklą Toronte. Pabrėžė, kad 
Lietuvių Namai ir Slaugos na
mai yra naudingi lietuviams, o 
tie pastatai verti milijonus do
lerių. Iždininkė B. Grabienė 
pateikė bendruomenės iždo 
būklę. Visiems pritariant, bend
ruomenės valdyboje liko tie pa
tys asmenys. Susirinkimas baig
tas vaišėmis, kavute ir pokal
biais. 

MAŽOJE VINIPEGO 
BENDRUOMENĖJE visi sens
tam ir nėra aktyvių jaunų žmo
nių, kurie mus pakeistų dirbti 
visuomeninį darbą. Rugsėjo 26 
d. po pietų per 50 asmenų susi
rinko į vasaros lietuvių suėji
mą-gegužinę ant vejos Sid Whi
te dideliame kieme. Jauni ir vy
resnieji smagiai pabendravo, 
užkando paruoštų skanių val
gių ir pasikalbėjo. Esant gra
žiam vasariškam orui, visi neno
riai vakare skirstėsi namo. Ev.f. 

Wasaga Beach, ON 

Amerikos lietuvių žurnalistų sąjungos valdyba, suvažiavusi į sa
vo posėdį š.m. rugsėjo 21 d. "Hilton" viešbutyje, Oak Lawn, IL, 
JAV Lietuvių bendruomenės XVIII-osios Tarybos sesijos proga, 
padaJiusi pranešimus, aptarusi veiklos gaires. Iš k. pirm. Edvar
das Sulaitis, vicepirmininkas Laurynas Misevičius, sekretorė 
Eugenija Misevičienė, vicepirmininkė informacijai Vaiva Ra· 
gauskaitė ir iždininkas Jonas Tamulaitis Ntr. D. Cidzikaitės 

ŠIOS APYLINKĖS lietu
vių pensininkų klubo žiniaraštis 
Wasagos Pašvaistė (spalis 2007) 
rašo, kad spalio 9-tą dieną at
švęsta "Oktoberfest", pasvei
kinti nariai jų gimtadienių pro
ga. Paskelbti numatomi rengi
niai - lapkričio 13 ir gruodžio 
11 d.d.; pasveikinti nauji nariai 
- Birutė ir Vaidotas Kvedarai. 

VASAGOS VYRŲ BŪRE
LIS nuoširdžiai dėkoja Aleksui 
Kusinskiui už dosnią $1000 au
ką, kurią jis paskyrė Vasagos 
Gerojo Ganytojo misijos patal
pų pagerinimui. Inf. 

ĮVAIRIOS ZINIOS 

Pasvalio Mariaus Katiliš· 
kio viešoji biblioteka šiemet 
švenčia savo veiklos 70-metį. 
Šios sukakties proga pasirodė 
gražus leidinys Po knygos ženk
lu, bibliotekos septynių dešimt
mečių kelias 1937-2007. Knygos 
sudarytojos Danguolė Abazo
riuvienė (bibliotekos direktorė) 
ir Zita Baltrašiūnienė. Turinyje 
- istoriniai duomenys, bibliote
ka šiandien, darbuotojai, apdo
vanojimai, skaitytojai, svarbiau
si įvykiai, asmenvardžiai, biblio
grafija, santraukos anglų ir 
prancūzų kalbomis, daug nuo
traukų (kai kurios spalvotos), 
statistikų, faksimilių. Knygos 
apimtis - 212 psl., tiražas 300 
egz. Leidybą parėmė Lietuvos 
respublikos kultūros ir sporto 
rėmimo fondas ir Pasvalio rajono 
savivaldybė. Spausdino UAB 
"Panevėžio spaustuvė". Inf. 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
IU"J"./',..I~ R EALTY LIMITED 

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

.____,. __ ....J 

Parduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 
Coll ingwoodo apy
linkėse kreipkitės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

užalojimu, i"ieškojima 
• imigracija į Kanadą 
• te ramentų sudaryma 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• kon ullacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

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

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUV~ -visuomet eeriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto j taigoje esu antrad ieniais tarp 11 ir17 val. Atvažiuoti Jum 
nėra būtina, kambinkitc ALGIUI MEDELllll asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202·50 Elm Dr.E„ Mlsslssauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietul'q. 
JAV DOLERI S LIETUVOJE PRJSTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
OfE AS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite .511 ALGIU MEDELIU 



Pedagogų profesinės raidos centre, Vilniuje, š.m. liepos mėn. vykusiose A.P.P.L.E. kursuose, juos už
baigusios iš įvairių rajonų miestų suvažiavusios anglų kalbos mokytojos įteikė padėkos pažymė
jimus abiem metodikos tobulinimo seminaro lektorėms: kairėje - mokytojai specialistei iš Kuršėnų, 
Valdonei Verseckienei; dešinėje - Irenai Ross, buvusiai George Brown College profesorei iš Toronto 

ULKS ZINIOS 

A.a. dr. A. Čepulio atmini
mui pagerbti Arūnas ir Juozas 
Morkūnai aukojo $50. 

A.a. M. Laurinavičienės at
minim ui pagerbti Arūnas ir 
Juozas Morkūnai aukojo $50. 

Visiems už aukas prel. E. 
Putrimo sielovados darbams 
paremti dėkoja ULKS pataria
masis komitetas. 

Sault Ste. Marie, ON 
RUDENINIS SUSIKAUPI

MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo 
šventovėje lapkričio 4, sekma
dienį. Išpažinčių bus klausoma 
2.30 v.p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. 
Susikaupimą ves prel. Jonas 
Staškevičius. 

Sudbury, ON 
RUDENINIS SUSIKAU

PIMAS Sudburio apylinkės lie
tuviams bus Kristaus Karaliaus 
šventovėje lapkričio 3, šeštadie
nį. Išpažinčių bus klausoma 
2.30 v.p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. 
Susikaupimą ves prel. Jonas 
Staškevičius. 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

LEDAS REFRIGERATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

• 
'PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAU MAJ 

... PEDO SKAUSMAJ 

... PIR TŲ DEF RMA 1.10 

... AGŲ DEF RMA IJO IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

• [AUGĘ AGAI 

... VIETI Ė EJAU RA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SE !ORŲ PĖDŲ PRLEŽJŪRA 

• VAIKŲ El EN S 

ESKLA DUMAI 

• PLOKŠČ IAPĖDYSTĖ 

IR EIS OS TRTKTMA I 

TAISYMAS ORTOPEDINIAJS 

l D KLAI ' 

• PRllMAME VISUS 

PLA l l DRAUDIMU 

• lERILO ĮRA KIA I 

LIGONIUS PRllMA ME: 
352 WILLSO ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

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: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 8.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 
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% 

•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 
Australija 

Australijos lietuvių spau
doje paminėta 20 metų su
kaktis, kai mirė prel. Pranas 
Vaseris, buvęs Melburno lie
tuvių kapelionas, pasižymė
jęs kultūrine bei visuomeni
ne veikla. Jis gimė 1915 m. 
kovo 29 d. Ignarių kaime, 
Mosėdžio valsč., Kretingos 
apskr. ūkininkų šeimoje, ku
rioje augo trys sūnūs - Pra
nas vyriausias. Jis mokėsi 
Skuodo gimnazijoje, kurioje 
vadovavo moksleiviams atei
tininkams. Ją baigęs įstojo į 
Telšių kunigų seminariją. 
1940 m. vyskupo Justino Stau
gaičio įšventintas kunigu. 
Ketverius metus vikaravo 
Tirkšlių parapijoje prie Ma
žeikių. Baigiantis karui, pasi
traukė į Vokietiją. Čia jis vi
karavo Waldsasen parapijo
je Bavarijoje. Pasibaigus ka
rui, studijavo Heidelbergo 
universitete ir dalyvavo lie
tuvių studentų veikloje. Vė
liau mokytojavo Memmin
geno lietuvių gimnazijoje. 
Kun. P. Vaseris 1950 m. išvy
ko į Australiją ir buvo pa
skirtas Melburno lietuvių 
kapelionu. Čia jis suorgani
zavo ateitininkus ir Australi
jos lietuvių katalikų federa
ciją, tapdamas jos valdybos 
pirmininku, o vėliau dvasios 
vadu. Ši federacija pradėjo 
leisti laikraštį Tėviškės aidai, 
kurį jis redagavo. Parašė ir 
1962 m. išleido knygą Pa
dangės keliai. Jis taipgi rašė 
lietuviškoje spaudoje, įsteigė 
lietuvių savaitgalio mokyklą 
Melburne. 1985 m. jam buvo 
suteiktas prelato titulas. 

Argentina 
Pasaulio lietuvių jauni

mo sąjunga surengė konfe
renciją "Lietuva Argentinos 
mokykloje". Užsiėmimai vy
ko du kartus per dieną: iš 
ryto ir po pietų. Prie konfe
rencijos surengimo prisidėjo 
lietuvių Jono Basanavičiaus 
šeštadieninė mokykla. Ry
tais pasirodydavo Lietuvių 
draugijos "Nemunas" vaikų 
šokių grupė "Skaidra". Kon
ferencijoje dalyvavo daugiau 
kaip 200 asmenų - mokiniai 
bei Lietuvių bendruomenės 
nariai. Tarp svečių buvo kny
gos El cofre de los recuerdos 
(Prisiminimų skrynia) auto
riai. Prie šio renginio prisi
dėjo ir Lietuvos ambasada 
Argentinoje - buvo galima 
žiūrėti filmus apie Lietuvą. 
Renginys gerai pasisekė, ir 
galvojama surengti daugiau 
tokių renginių, nes mokiniai 
tokiu būdu sužino daugiau 
apie Lietuvą. 

IspJtnija 
Siame krašte veikia 9 

lietuvių savaitgalio mokyk
los. Dauguma jų yra pietinė
je Ispanijos dalyje, kur pir
miausia įsisteigė Lietuvių 
bendruomenė. Andaluzijos 
regione ketverius metus jau 
veikia savaitgalio mokykla 
"Lietuvaikai". Joje mokosi 
30 mokinių. Mokyklos vedė
ja - Loreta Jucienė. Mokyk
lai patalpas parūpina vietinė 

ispanų valdžia. Ji paramos 
gauna ir iš Lietuvos valdžios. 
Jos mokytojai nori, kad Lie
tuvoje būtų pripažintos jų 
kvalifikacijos ir skaičiuoja
mas darbo stažas. 

Airija 
Airijos lietuvių bend

ruomenė (ALB) skundžiasi, 
kad iš Lietuvos dėmesio su
silaukia tik didžiųjų švenčių 
progomis, o išeivija Lietuvo
je vertinama tik neigiamai. 
Kiekviena proga emigrantai 
kviečiami sugrįžti. Tai esą 
reikėtų daryti ne žodžiais, o 
darbais. Pasak ALB valdy
bos pirm. Jurgos Vidugirie
nės, lietuvių išeiviai Airijoje 
apie save gauna daugiausia 
neigiamos informacijos -
kaip jiems blogai Airijoje gy
venti, kad kiti jau nebenori 
išvykti iš Lietuvos. Esą Lie
tuvos spaudoje dirbtinai su
daroma trintis tarp išvyku
siųjų ir pasilikusiųjų. Spauda 
turėtų padėti išvykusiems, o 
ne nuolat rašyti, kaip blogai 
tautiečiai gyvena Airijoje. 
Juk esą ir kitokių pavyzdžių. 
Apie neigiamybes esą sunku 
išvykusiems skaityti, nes jie į 
Airiją atsivežę ir tėvynės il
gesį, ir mintį apie grįžimą į 
Lietuvą. Taipgi esanti klai
dinga prielaida, kad emigra
vę tautiečiai nesirūpina savo 
kraštu, laukia, kad kas nors 
Lietuvoje jiems pateiktų ge
rą gyvenimą, tai jie tada su
grįžtų. Pasak ALB pirminin
kės, ir čia lietuviai kuria Lie
tuvą, yra jos ambasadoriai. 
Airijos lietuviams labiausiai 
trūksta dėmesio ir grynos 
informacijos, kuri šiuo metu 
esanti svarbiausia prekė. 

Britanija 
Kaip skelbiama Lietu

vos spaudoje, lietuviai čia yra 
išnaudojami. Oksfordo uni
versiteto specialistų tyrimas 
parodė, kad Britanijoje iš
naudojami tūkstančiai dar
bininkų iš Lietuvos ir Lenki
jos. Spėjama, kad nuo 2004 
m., kai vyko Europos sąjun
gos plėtra, į Britaniją atvyko 
apie pusę milijono lenkų ir 
lietuvių. Tyrimų duomeni
mis, dauguma šių imigrantų 
gauna mažesnius atlyginimus 
ir jaučiasi nesaugiai. Apie 
ketvirtadalį apklaustų imi
grantų neturėjo rašytinių dar
bo sutarčių, o dar didesnė jų 
dalis negaudavo jiems pri
klausiančio mokesčio. Apie 
trečdalis tų imigrantų gyvena 
darbdavių išnuomotuose bu
tuose. Daugelis nesąžiningų 
darbdavių esą praturtėję iš
naudodami darbininkus. 
Apie lietuvių skriaudimą pa
sisako Britanijos lietuvių 
bendruomenės vadovė Živilė 
Ilgūnaitė. Pasak jos, dažnai 
lietuvius apgauna darbdavių 
agentai, kurie Lietuvos spau
doje siūlo sezoninius darbus 
žemės ūkyje, žuvų, vištienos 
apdirbimo įmonėse. Iš Lietu
vos atvykę dirbti žmonės ne
gauna net jiems priklausan
čio minimumo. Negerai, kad 
lietuviai yra lengvai sugun
domi. JA 
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• ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Neseniai Lietuvoje minė
tos garsiausio XX š. dievdir
bio Liongino Šepkos šimto
sios gimimo metinės. Jis pa
laidotas gimtojo Lebedžių 
kaimo (Rokiškio raj.) kapi
naitėse, ant jo kapo stovi kito 
garsaus tautodailių.inko, dvi
dešimt metų už L. Sepką jau
nesnio medžio drožėjo Ipolito 
Užkurnio sukurtas paminklas. 
Lionginas Amžinybėn iškelia
vo lapkritį prieš 22 metus, 
Ipolitas - taip pat lapkritį, 
prieš trejus metus. Liongino 
šimtmetis paminėtas iškilmin
gais renginiais, Ipolito šimt
metis ateis dar po dvidešim
ties metų. Abu buvo netolimi 
mano kaimynai, tik vienas tė
viškėje, kitas jau gyvenant Vil
niuje. 

Eję mokslus pas Poną Dievą 
Katedros sutiko monsinjorą 
Kazimierą. Monsinjoro pa
klaustas, ką veikiąs čia šiokia
dienį, atsakė: 

Ipolitas Užkurnys, šim
tais savo skulptūrų įamžinęs 
lietuvių tautos didžiavyrių, 
knygnešių, baudžiauninkų, 
tremtinių bei šių laikų iškilių 
asmenybių ir paprastų tėvy
nainių atminimą, daugybe 
kryžių ir rūpintojėlių paženk
linęs tautos sopulingus ir 
džiaugsmingus įvykius, medy
je gaivinęs literatūros kūrėjų 
bei jos personažų atminimą, 
pats įsiamžino: jo kūryba pa
liko pėdsaką, kurį ištrinti už
maršties tamsa bejėgė. 

Pradėjęs pirštu piešti ant 
užšalusio gi!ntinės lango Pyp
lių kaime (Širvintų raj.), ang-

limi iš krosnies - ant gryčios 
durų, pagaliuku - ant smėlio, 
drožinėti. peiliuku-žuvyte žmo
geliukus, lipdyti iš molio gy
vūnėlius, siekė atskleisti savo 
vidinį pasaulį, rodyti gėrį ir 
grožį. Neturėjo galimybės eiti 
mokslų, tobulintis meno mo
kyklose ar akademijose, nes 
reikėjo nuo mažens dirbti dėl 
duonos kasdieninės. Dabar 
jau galima teigti, kad į gera iš
ėjo tas galimybių stygius - jis 
pats savyje kūrė tautodailės 
akademiją, joje tobulėjo, tapo 
tikru menininku, tautodailės 
akademiku. Klausiamas, kur 
mokėsi, Ipolitas atsakydavęs: 
"Esu baigęs mokslus pas Poną 
Dievą". Kaip pats pasakojo, 
rimtai kibti į medį jį ir pa
traukusi jo išdrožta Kristaus 
statulos nulaužta ir dingusi 
ranka (gal iš čia ir toks atsaky
mas Į. 

Seimininkė,paskuriąlpo
litas nuomojęs kambarį, pasi
skundusi, kad gal krisdama 
seno medžio šaka nulaužusi 
Rasų kapinėse ant jos gimi
nės antkapinio paminklo me
talinės Kristaus statulos ran
ką. Tučiau nulaužta statulos 
ranka buvo dingusi. Ipolitas 
iškart ją iš medžio išdrožęs, 
pritvirtinęs ir nudažęs statu
los spalva. Jo užrašuose išliko 
toks liudijimas: "Sutvarkiau, 
ten Kristus stovi ant Laba
novskių paminklo, laiko kry
žių, o kita ranka rodo į dangų. 
Kai priėmė darbą, rodės, kad 
aš su ranka pasiekiau dangų. 
Ir žingsnis po žingsnio ėjau 
prie kūrybos". Nuo tos rankos 
radęsis ūpas bei gebėjimas 
drožti, tašyti, rašyti, eiles kur
ti. Ir drožė, tašė, rašė be atil
sio, kol atgulė amžinam poil
siui gimtojo Pyplių kaimo ka
pinaitėse. 

Ką Ipolitas tašė ir drožė, 
daugelis gali pamatyti muzie
juose, atmintinose vietose, 
antkapiniuose paminkluose, 
tačiau tašydamas ar drožda
mas, jis pasiimdavo tarsi die
noraštį rulonėlį popieriaus ir 
užrašydavo savo mintis, kai 
ką sueiliuodavo. 

l. Užkurnys parašė ir iš
leido ir knygą, kurią norėjo 
pavadinti Evangelija pagal 
Ipolitą, tačiau monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas, su 
kuriuo artimai bendravo, su
laikė nuo pretenzingo pavadi-

l. Užkurnio skulptūros: (iš viršaus į apačią) Bėgimas į Egiptq; 
Stmvlelis; Riipintojėlis ir Neregėtas paukštis (Llonginas Šepka) 

Medžio drožėjas Ipolitas 
Užkurnys 

l. Ulkurnio knygos Mano 
Jėols viršelis 

nimo. Iliustruota autoriaus 
medžio drožinių nuotrauko
mis knyga buvo išleista pava
dinimu Mano Jėzus (Vilnius, 
Tautodailė, 1997). Knygoje 
tikrųjų evangelijų ištraukos 
spausdintos riebiu šriftu, o 
autoriaus pastebėjimai ir min
tys - paprastu. Ipolito many
mu, evangelistai negalėję visų 
Kristaus ir Šventosios šeimy
nos žingsnių aprašyti, todėl jis 
pabandęs "spragas" užpildyti. 
Antai, bėgančiai Šventajai 
šeimai į Egiptą, jis "parūpina" 
kupranugarį, nes, girdi, ant 
asiliuko, kad neatkreiptų į sa
ve dėmesio, šeima tik išjojusi 
pro miesto vartus, o tolimes
nei kelionei, kad nepavytų ka
riauna, buvęs paruoštas kup
ranugaris. Skulptūroje Bėgi
mas į Egiptą autorius greta 
ant asiliuko sukabintų staliaus 
Juozapo įrankių, pakabino 
ąsotį (reikės dykumoje van
dens), tačiau ant ąsočio mato
me užrašą "Lietuva". Paklaus
tas apie tokį ankstyvą Lietu
vos vardo paminėjimą, Ipoli
tas paaiškino: 

- Minėjimas rašytiniuose 
šaltiniuose nepatikimas, gali 
būti nuslepiamas ar klastoja
mas. Daiktai ar jų liekanos 
yra geriausi liudytojai. Ran
damos molinių indų šukės -
rimčiausi dokumentai. Lietu
va buvo prieš tūkstantį, prieš 

du, o gal dar daugiau metų. 
Archeologai nustatė, kad lie
tuviai mokėjo puodus žiesti. 
Buvo amatai, buvo mainai, 
buvo prekyba, tai kodėl gi ne
galėjo į Jeruzalę atkeliauti lie
tuviškas "uzbonas"? 

Mažesnių gabaritų religi
nio turinio skulptūras auto
rius gabendavo į Katedrą pas 
kunigą kleboną K. Vasiliauską 
šventinti. Kaip pasakojo Ipo
lito žmona Auksė, kartą nu
nešę pašventinti didoką Rū
pintojėlį. Zakristijoje klebo
nui pradėjus tik žegnote šven
tinti skulptūrą, Ipolitas nu
traukęs: 

-Netinka! Statyk iš abiejų 
pusių žvakes, skaityk iš kny
gos ir nepagailėk švęsto van
dens, - nešam Landsbergiui. 

Monsinjoras taip ir pa
daręs. 

Sužinojęs, kad Puikim ant 
kelių giesmės autorius kuni
gas Strazdelis grojo armonika, 
Ipolitas Strazdelį išdrožė su 
armonika, ant kurios išskap
tavo ir visą giesmės pirmą ei
lutę. Kadangi skulptūra dido
ka, šventinti vežė rateliuose, 
o vežimėlyje buvo įrengtas 
magnetofonas, iš kurio sklido 
Pulkim ant kelių giesmė. 

Kai buvo atkurtos sovietų 
sunaikintos ant Vilniaus Ka
tedros fasado frontono buvu
sios skulptūros, jos buvo šven
tinamos šventoriuje. Kaip 
pasakojo Ipolitas, po pašven
tinimo jis norėjęs Šv. Elenai 
pabučiuoti koją, nes jo velionė 
motina buvusi Elena, tačiau 
per žmonių gausą negalėjęs 
prisiartinti. Tai atlikęs šiokia
dienį. Užėjęs į vidų, vidury 

- Pabučiavau Šv. Elenai 
pėdą, norėjau pabučiuot ir ke
lį, tačiau jos apsiaustas ne
leido. 

- Piktžodžiauji, Užkurny! 
Klaupkis, prisipažink nusikal
tęs ir gailėkis! 

- Suklupau, išpažinau kal
tę, mušiausi į krūtinę, o žmo
nės, žinoma, dėl nuodėmklau
sio ir nusidėjėlio vykdomos 
apeigos šventovės vidury į 
mus atkreipė dėmesį. 

Paminėjimo vertas nuo
tykis, susijęs su abiem šiame 
rašinyje minimais garsiais me
džio drožėjais. Paprašė mane 
Ipolitas, kad, kai lank:ysiuos 
savo tėviškėje, nufotogra
fuočiau L. Šepkos kapą su 
Ipolito kurtu ir statytu pa
minklu. Ten apsilankius, besi
ruošiant fotografuoti, patrau
kė dėmesį ant Nukryžiuotojo 
peties nusileidęs paukštelis. 
Pasirodo, po paminklo stoge
liu, ant Kristaus peties iš liz
delio kaišioja galvytes paukš
tyčiai. Buvo džiaugsmo Ipoli
tui (ir man) radus paukštelius 
ant paminklo; Lionginas, taip 
mėgęs išdrožti visokiausius 
paukščius, pasirodo, ir po mir
ties liko jų artumoje„. 

Lapkritį, lapams nukri
tus, po Vėlinių vienas anks
čiau, kitas vėliau į Amžinybę 
iškeliavo du garsūs lietuvių 
liaudies skulptoriai. Jų šviesų 
pėdsaką Tėvynėje man kas
dien primena bute tupintis 
Liongino Šepkos išdrožtas 
gamtoje neregėtas paukštis ir 
Ipolito Užkurnio išdrožtas rū
pestėliu rymantis Rūpinto
jėlis. 

l. Užkumio paminklas ant L. Šepkos kapo 

(l.l 
O Neatrasti keliai Mįslė v 

=i:: Žmogus skaldo akmenis. Jo nugarą vagoja Viešnagė Uždegu žvakę, skaitau knygą. Zvakės šviesoje 
tik maža smiltelė ... 

1;:i prakaito čiurkšlės. Tui kelias į laimingą gyvenimą? Myliu tvarką, mėgstu diskutuoti, gerbiu laiką... apšviestas paveikslas, dovanotų rožių puokštė ... 
~ Pasaulyje yra daug kelių... Jis gerbia mane ... Gal todėl pas mane į svečius daž- Praeitis ir Dabartis glėbesčiuojasi, viena kitai žeria 
Eo-4 Tik smiltelė„. nai užsuka Rezultatas... komplimentus ... Baikščiai sau takelį kloja Ateitis ... 
< Snūduriuoja vėjas, nurimo bangos, smėlyje liko Įvairovė Negaliu įžiūrėti jos spalvos ... 
~ pėdos ... Smulkios smėlio smiltys kloja patalą. Aš ži- Pakeičiau apsiaustą, bet negaliu pakeist gyveni- Skirtumai :5 nau, kieno šitos pėdos ... Patylėsiu ... Kam man kal- mo būdo. Naudinga, madinga, įprasta ... Gali būti ir Sąvaržėlės gerbia tvarką, bet dėžutėje kur jos 
~ ~b_ė_ti_?_O_~_·a_1_·ūr~a._ .. _V_i_~_kl~au_s_o_m_e_1_·o_s_b_al_s_o_,o~a-š_či_·a~ki_'_tfil_·P_·_··~~~~~~~~~~~~~~~~t_ūn_o~--p_a_ts~d_id_ž_ia_u_s1_·a_s_c_h_ao_s_a_s_.~Re~d_a_Ki_'_s_el_y_tė~ 



O, kad akmenys ir plytos prakalbėtų 
Keturių dienų kelionė po Lietuvos kunigaikščių valdas Gudijoje 

GEDIMINAS KURPIS 

Tęsinys iš 43 nr. 

Nors Nesvyžius 1586 m. gavo Magdeburgo 
teises, jis pasiliko Radvilų nuosavybe ( or
dinacija). Nesvyžiuje buvo įsteigta biblioteka, 
kurioje vienu metu buvo 20,000 tomų; pilies 
archyve buvo laikomi svarbūs valstybės doku
mentai (Horodlės ir Liublino unijų originalai, 
karo sutarčių, popiežių ir karalių laiškų), 
meno vertybės. Radvilos Našlaitėlio pavedi
mu Nesvyžiuje braižytojas, menininkas Tomas 
Makovskis sudarė Lietuvos žemėlapį (su di
desnių miestų panoramomis), kuris buvo iš
leistas 1613 m. 

Radvila Našlaitėlis atsivertė į katalikybę 
garsaus jėzuito pamokslininko Petro Skargos 
paveiktas ir 1582-1584 m. lankėsi Artimųjų 
Rytų ir Šiaurės Afrikos žemėse. Šią savo įdo
mią ir nuotykingą kelionę jis aprašė knygoje 
Kelionė į Jeruzalę lotynų kalba. Lietuviškas 
šios knygos vertimas buvo "Minties" leidyklos 
išleistas 1990 metais. Jėzuitams Radvila Naš-

Berezos Kartūzų vienuolyno vartų likučiai 

laitėlis pastatė Nesvyžiuje vienuolyną, nedide
lę kolegiją (200 studentų), o taip pat ir jėzuitų 
Dievo Kūno šventovę. Sventovės kertinį ak
menį 1588.XI. 12 pašventino jo brolis Gaunys
tėj e irgi buvęs kalvinas) kardinolas Jurgis 
Radvila. Ši šventovė yra Į>irmasis barokinis 
pastatas Rytų Europoje. Sventovės kriptoje 
(rūsyje) yra palaidoti 72 Radvilų šeimos nariai 
paprastuose juoduose karstuose. 

Apžiūrėjome Nesvyžiuje pilies-rūmų an
samblį iš tolo, nes šiuo metu jis remontuoja
mas, bet pavaikščiojom minėtame didžiuliame 
parke. Miestelyje bevaikščiodami matėme 
gražiai pasipuošusią vestuvių svitą stoviniuo
jančią priekyje barokinės rotušės, šiek tiek 
primenančios Kauno "baltąją gulbę", pamink
lą gudų humanistui, poetui, pedagogui ir teo
logui Simonui Budny. Apžiūrėjom Dievo Kū
no šventovę su gražiomis interjero freskomis 
ir Radvilų karstus kriptoje. Atmintyje Nesvy
žius liko kaip labai gražus ir jaukus miestelis, 
tinkamas paminklas energingam ir veikliam 
kunigaikščiui Radvilai Našlaitėliui. 

Grįžtam į Baranovičius pro Klecką (Kleck) ir 
Liachovičius (Liachaviči) 

Kleckas - tai dar viena iš Radvilų nuosavy
bių. Kadaise (X-XII š.) čia buvo slavų drego
vičėnų genties sostinė ir pilis, vėliau nuo XV 
š. vietovė tapo Jogailaičių nuosavybe, kurią 
XVI š. Žygimantas Augustas padovanojo Mi
kalojui Radvilai Juodajam. Pilies jau nebėra, 
miestelis nedidelis ir pasiliko, bet mes susto
jome palypėti į likusį piliakalnį ir padūmoti 
apie 1506.VIII.6 čia vykusį didelį mūšį, kuria
me lietuvių etmono Mykolo Glinskio vadovau
jami 10,000 LDK karių sumušė didesnę Krymo 
totorių kariuomenę ir tuo sustabdė totorių 
veržimąsi į LDK žemes. 

Liachovičiuose, kaip ir Klecke, net nė se
novės istorinių griuvėsių nėra, tik nušienautos 
pievos viduryje radome paminklinį akmenį, 
pažymintį kadaise buvusios galingos pilies vie
tą. Bet sustoti čia buvo verta ir dėl to, kad au
tomobilių aikštelėje radome skanios giros cis
terną, kurioje galėjome nusipirkti gaivinančio 
gėrimo. 

Grįžę į viešbutį Baranovičiuose sužino
jome, kad sekanti diena bus keltuvo "vado
vės" išeiginė, todėl keltuvas visą dieną neveiks 
(tokia tvarka čia jau nuo seno). Susirinkę prie 
registracijos staliuko protestavome, kaip mes 
visi iš 8-9 aukšto eisime laiptais pusryčių ir po 

to tempsime laiptais savo lagaminus. Buvo 
paskambinta "načalnikui" ir šis pažadėjo, kad 
iki 8 valandos ryto keltuvas veiks. Nusiraminę 
ėjome gamintis vakarienės - kavos, duonos, la
šinių ir "pusfabrikačių". 

Trečia diena - Bereza (Bereza,), Kosovas 
(Kossovo) 

Šiandien kelionę pradėjome pietvakarių 
link ir kuriam laikui išsukome iš buvusių Rad
vilų valdų. Berezoje 1628 m. LDK pakancleris 
kunigaikštis Kazimieras Leonas Sapiega 
įsteigė vienintelį LDK Kartūzų vienuolyną. Po 
1831 m. sukilimo rusų valdžia jį uždarė. Dabar 
belikę tik apgriuvę vienuolyno vartai ir vie
nuolyno pastatų, šventovės bei sienos griuvė
siai. Einant vartų link, dešinėje pusėje matėsi 
aukšta tvora aptvertos kareivinės. Tai čia tur
būt buvo ta bostoniškėje enciklopedijoje mi
nėta lenkų tarpukario koncentracijos stovykla, 
kurioje buvo kalinami ir lietuviai. Vienuolyno 
kiemas didelis, bet apaugęs aukštomis žolėmis 
ir krūmokšniais. 

Kosove pirmiausia apžiūrėjome turtingo 
didiko, Slonimo maršalkos Wojciech Puslovs
kio (1762-1833) rūmų griuvėsius. Užtenkamai 
rūmų sienų išlikę, kad galima būtų spręsti 
kaip rūmai atrodė pačios jų didybės metu. 
Gražaus miško taku kėlėmės į kalvą, ant kurios 
buvo rūmai. Aukšti gotiško stiliaus langai ir 
keturi aštuonkampiai bokštai puošė rūmų 
priekį. Dar daugiau puošnių bokštų kitoje pi
lies pusėje, bet viduje viskas išgriuvę, teko lai
pioti akmenų krūvomis. Jeigu taip pasitelkus 
savo vaizduotę, pasijustum kaip vienoje iš 
puošniausių prancūziškų Loire upės slėnio pi
lių. Rūmus supa 40 hektarų parkas. 

Didikų Puslovskių rūmų likučiai Kosove 

Nulipę nuo rūmų kalnelio, pasukome į 
kairę nuo kelio aplankyti Tado Kosciuškos 
gimtinės Merkinės (lenkiškai Mereczowszczyzna) 
palivarke. Kuklus namelis su "gonkom". Ke
lio rodyklė gudiškai nurodo, kad tai "Siadziba 
T. Kasciuški". Apie Tadą Kosciušką (1746-
1817) turbūt visi nemažai žino. Gimė gudų 
bajorų šeimoje, save laikė lietuviu, lenkai jį 
savinosi ir vadino Tadeuš Košciuško. 

Baigęs karo mokslus Varšuvoje ir užsieny
je, tapo kapitonu, karo inžinerijos ir artilerijos 
specialistu. Nuvykęs į Šiaurės Ameriką, kovojo 
amerikiečių pusėje prieš britus. Pradėjo puiki-

Tado Kosciuškos gimtinė Merkinės polivarke 

ninku ir George Washingtono adjutantu, tar
nybą baigė brigados generolu, JAV garbės pi
liečiu. Grįžęs į Lietuvos-Lenkijos valstybę, 
177 4 m. organizavo nesėkmingą sukilimą prieš 
Rusiją. Sužeistas pateko į rusų nelaisvę?- vėliau 
paleistas pasitraukė į Vakarus. Mirė Sveica
rijoje, palaidotas Krokuvoje, Vavelio katedros 
karalių kriptoje. Jo vardu pavadintas Niujorke 
tiltas (kurį vietiniai amerikiečiai vadina "Kas
kijasko" bridge), pastatyta jo statula Vašingto
ne netoli Baltųjų rūmų. (Bus daugiau) 

Ntrs. G. Kurpio 

2007.X.30 Nr. 44 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Tarptautinė mokslinė 

konferencija Šiuolaikinė se
miotika humanitariniuose 
moksluose buvo surengta 
Jurgio Baltrušaičio namuo
se prie Lietuvos ambasados 
Maskvoje rugpjūčio 30-rug
sėjo 1 d.d. pagerbti žymaus lie
tuvių kilmės lingvisto, semio
tikos mokslo pradininko Al
girdo Juliaus Greimo (1917-
1992) gimimo 90-mečiui ir 
jo knygos Aistrų semiotika. 
Nuo dalykų būsenos prie sie
los būsenos rusų kalba išlei
dimui paminėti. Konferenci
joje dalyvavo semiotikos 
specialistai iš Rusijos, Pran
cūzijos, Italijos, JAV, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Jos 
metu buvo aptartos bendros 
ir teorinės semiotikos prob
lemos, šio mokslo plėtimo 
galimybės, atskiri tautosa
kos, kultūros reiškinių ir ob
jektų, grožinės literatūros 
teksto semiotikos klausimai. 
Specialus posėdis buvo skir
tas aistrų semiotikai- pasku
tiniojo A.J. Greimo tyrinėji
mo objektui. 

Algirdas Julius Greimas 
gimė 1917.111.9 Tuloje (Ru
sija). 1934 m. baigė Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampo
lėje, 1939 m. Grenoblio 
(Prancūzija) universiteto hu
manitarinių mokslų fakulte
te įsigijo licenciatą. Grįžęs į 
Lietuvą, 1940-1944 m. buvo 
gimnazijos mokytojas, kul
tūros reikalų referentas. 
1947-1949 m. dirbo Moksli
nių tyrinėjimų centre Pary
žiuje. Nuo 1950 m. docentas 
Aleksandrijos (Egiptas) uni
versitete, vėliau profesorius 
Ankaros, Istambulo (Turki
ja) ir Paryžiaus universitetuo
se, Tarptautinio semiotikos 
ir lingvistikos centro vado
vas. Lietuvos mokslų akade
mija jį buvo išrinkusi savo 
užsienio nariu. Pasaulinį pri
pažinimą pelnė savo moksli
niais veikalais prancūzų kal
ba: Struktūrinė semantika 
(1966), Apie prasmę (1970), 
Maupassant: teksto semiotika 
(1976) ir kt. Bendradarbiavo 
lietuvių ir prancūzų periodi
nėje ir mokslinėje spaudoje. 

Režisieriaus Juozo Mil
tinio, Panevėžio dramos teat
ro įsteigėjo gimimo šimtme
tis buvo iškilmingai paminė
tas rugsėjo 3 d. Panevėžio J. 
Miltinio dramos teatre. Gi
męs 1907.IX.3 Akmenėje 
geležinkelio stoties sargo na
melyje, 1931 m. baigė Kauno 
valstybinę teatro vaidybos 
mokyklą. Po mokslų Pary
žiuje, Charles Dulen vaidy
bos studijoje, jis grįžo Lietu
von. 1940 m. su grupe akto
rių režisierius įsteigė Pane
vėžio dramos teatrą, išgarsė
jusį naujoviškais eksperi
mentiniais spektakliais. Šis 
teatras ir šiandien vertina
mas kaip vienas ryškiausių 
Lietuvos kultūros institucijų. 
Per 40 metų Panevėžio dra
mos teatre režisierius pasta
tė apie 60 spektaklių. Tarp 
jų - Henrik Ibseno Heda 
Gabler, Arthur Millerio Ko
mivojažieriaus mirtis, Wolf-

gang Borcherto Lauke už 
durų, August Strindbergo 
Mirties šokis. Panevėžyje re
žisierius išugdė didelį būrį 
gerų teatro ir kino aktorių: 
Juozą Blėdį, Eugeniją Šul
gaitę, Bronių Babkauską, 
Donatą Banionį, Gediminą 
Karką, Stasį Petronaitį, Al
gimantą Masiulį. Jie ir dau
gelis kitų Panevėžio teatro 
scenoje sukūrė vienus ge
riausių savo vaidmenų. 

Lietuvos technikos bib
lioteka (LTB) Vilniuje šie
met švenčia 50 savo gyvavi
mo metų jubiliej9. Ta proga 
rugsėjo 13 d. Sv. Ignoto 
šventovėje įvyko iškilmingas 
minėjimas. LTB yra didžiau
sia specialioji valstybinės 
reikšmės viešojo naudojimo 
biblioteka, turinti Patentinės 
informacijos centrą (PIC) ir 
skyrius Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose. Per 
metus biblioteka aptarnauja 
apie 15,000 individualių var
totojų, 1,500 organizacijų, 
90,000 lankytojų. Bibliote
kos fondą sudaro 38.6 min. 
vienetų įvairių rūšių spaudi
nių ir dokumentų. Atkūrus 
nepriklausomybę, per Vals
tybinį patentų biurą buvo 
užmegzti ryšiai su užsienio 
valstybių patentinėmis žiny
bomis. LTB yra įsikūrusi is
toriniuose pastatuose - bu
vusiose jėzuitų naujokyno 
patalpose. Dengtose vienuo
lyno galerijose būna rengia
mos dailės ir fotografijos pa
rodos, knygų mugės, prista
tymai, kiti kultūros renginiai. 

Valstybinės filharmoni
jos Didžiojoje salėje rug
pjūčio 30 d. specialiu iškil
mingu koncertu buvo pami
nėta 14 metų sukaktis, kai 
Rusija išvedė okupacinę ka
riuomenę iš Lietuvos. Kon
certą globojo Alma Adam
kienė, programą atliko Lie
tuvos kariuomenės Garbės 
sargybos orkestras, diriguo
jamas kpt. Egidijaus Ališaus
ko, Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, vadovau
jamas prof. Juozo Domarko, 
ir jauni solistai Asmik Grigo
rian bei Kostas Smoriginas. 

V Tarptautinio M.K. 
Čiurlionio pianistų ir vargo
nininkų konkurso Vilniuje, 
kuris baigėsi rugsėjo 23 d., 
laimėtojai buvo lietuvių atli
kėjai. Pianistų konkurso nuga
lėtoju pripažintas Edvinas 
Minkštimas, o vargonininkų 
konkurse pirmąją vietą už
ėmė Jurgita Kazakevičiūtė. 
Antrąją premiją pianistų 
konkurse laimėjo Rusijos at
likėja Tatjana Titova, o tre
čioji vieta paskirta lietuvių 
pianistui Gintarui Januševi
čiui. Vargonininkų konkurso 
antrąją ir trečiąją premijas 
laimėjo Pietų Korėjos ir Bel
gijos atlikėjai. Konkurso jury 
komisija skyrė ir specialius 
prizus: už įspūdingiausią 
šiuolaikinio lietuvių kompozi
toriaus kūrinio interpretaciją 
apdovanotas suomis M. Mus
tonen, už M.K. Čiurlionio 
kūrinio interpretaciją įver
tintas E. Minkštimas. GK 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. l„ 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: enlnld. nuo 9 v.r. Id 3.30 v.p.p.; ketvll'lld. nuo 12 Y.d. Iki 
7 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad. nuo 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. • •••••••• 3.00% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 3.00% 
1 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.50% 

nuo •••••••••• 7.2&% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.80% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.85% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.70% 
5 metų 18nn. lnd611u• •••••••• 3.80% 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.75% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.25% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.30% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.40% 
5 metų GIC·mal palūk. •••••• 4.45% 
RRSP, RRIF "Varlable• ••••••• 3.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.70% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.85% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .5.00% 
Taupomqlų Ųlbltą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 
Amerlkoe dol. lcud. pal. 

taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

nuo •••••••••• 7.25% 
Neklln. turto paskola: 

Su nekelellmu 
nuoilm61u 
1 metų • • • • • ••• 8.05% 
2 metų •••..••. 8.15% 
3 metų •••..••. 8.35% 
4 metų •••••••• 8.40% 
5 metų •••..••. 8.50% 

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

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.25% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

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

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*) 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS: 

l METŲ 
2 METŲ 
3 METŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

(COMPOUNDED YIELD) 

5.00% 
5.00% 
5.00% 
5.00% 
5.00% 

SUDĖTINIŲ PALŪKANŲ 
ĮPLAUKA 

5.00o/o 
5.125% 
5.254% 
5.388% 
5.526% 

*metų pabaigoje nemokama papildomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

e ~~!.g COf P. BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suire 1508 
Toromo, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated, REALTORZI 

Dingę sovietinių nusikaltimų 
pėdsakai 

Pateko į rankas laikraštis l1.ikaro nnios 
2002 m. kovo 11 d. nr. 157. Šiame laikraštyje 
ir perskaičiau Antano Rakštelio rašinį: "A 
Paulausko kalba - krokodilo ašaros". Perskai
čius teko rimtai susimąstyti. Antanas Rakšte
lis rašo, kad Artūras Paulauskas savo kalboje 
sakcts, kad jis gerai žino kiek žmonių sovieti
niai .kolaborantai išvežė i Sibirą, kiek sušaudė 
ir nukankino. Ir pats A. Rakštelis i tai lyg ir 
atsako, nes A Paulausko tėvas buvęs KGB ir 
turėjęs pas ką pasikonsultuoti, o ir pats buvęs 
tarybinis prokuroras. Bet mano supratimu A 
Paulauskas ne viską žino, o gal ir nenori ži
noti.. 

'Dlrpuk.ario neP.riklausomoje Lietuvoje 
mano tėvas Jonas Šadauskas, grjžęs iš Pir
mojo pasaulinio karo, dirbo Mažeikių ap
skrities Anapolės dvaro kumečiu. Ir pagal 
tuomet veikusi žemės reformos įstatymą, kaip 
to dvaro darbininkas, gavo 9.49 ha žemės ir 
1927 m., kaip naujakwys pradėjo savarankišką 
ūkininkavimą. Kurtis reikėjo plyname lauke, 
dvaro galulaukės žemėje, žmonių vadintoje 
"pempynėje". Aš šį pasaulį dar pamačiau 
dvaro kumetyno "rūme", kur grindų parketą 
atstojo molio asla, o elektrą - žibalinė spink
sulė. Bet padedant tuolaikinei vyriausybei pi
nigine paskola ir statybine miško medžiaga, 
tėvai susirentė laikiną pastogę, ūkinius pa
status. Dirbo žemę, augino jaws ir gyvulius ir 
po keleto metų jau užteko duonos keturiems 
šeimos nariams ir atsirasdavo vienas kitas litas 
inventoriaus įsigijimui ir kitiems reikalams. 

Kai 1930 m. vyk.o rinkimai į savivaldybes, 
J!WlO tėvas buvo išrinktas Mažeikių apskrities 
Zidikų valsčiaus Griežės seniūnijos seniūnu ir 
ši darbą diJbo iki Lietuvai lemtingos 1940 m. 
vasaros. Kai po neramaus laukim.o bei spėlio
jimo metų prasidėjo karas ir vietoje rau
donojo, užpuolė rudasis - fašistinis okupan
tas, tėvas vėl buvo "pakviestas" dirbti seniūno 
darbą. Iš pradžių daugelis patikėjo, kad bus 
atkuriama Lietuvos nepriklausomybė. 13.čiau 
visi greitai suprato, kad čia ne žadėtas išva
davimas, bet kita fašistinė okupacija. Tėvui 
savavališkai. palikti seniūno darbą jau buvo ne 
tik per vėlu, bet ir pavojinga, todėl ir dirbo 
visą vokiečių okupacijos laikotarpį. Bet tėvas 
dirbo ne tam, kad įtiktų okupantui, o kad kiek 
galėdamas padėtų savo apylinkės ūkininkams 
ir visiems kaimo gyventojams. Niekas nebuvo 
areštuotas už darbą sovietams, niekas nebuvo 
užverbuotas į vadinamąją Reicho darbo 
tarnybą arba į vokiečių kariuomenę. 

Kai 1944 m. rudenį vėl sugrįžo Raudonoji 
armija ir Lietuva vėl buvo "išlaisvinta", tėvas 
net tikėjosi dirbti savo darbą, nes nesijautė 
niekam prasikaltęs. 'Dlčiau kitaip galvojo nau
jieji Lietuvos "šeimininkai". Tėvo paslaugų 
nebereik.ėjo, ir vieną 1945 m. vasario mėnesio 
dieną į namus atėjo rusų karininkas su dviem 
"liaudies gynėjais" ir tėvui nepateikę jokio 
kaltinimo įsakė ruoštis ir eiti su jais. Mama 
kaip tik kepė duoną, bet "svečiai" palaukti 
nesutiko ir tėvas išėjo į nežinią be pinigų ir 
duonos k.epaliu.k.o. Gal po poros mėnesių per 
naują apylinkės pirmininką mama gavo pašto 
atviru.ką iš Baškirijos ATS lagerio. Tėvas prašė 
atsiųsti pinigų ir maisto. Pinigų šiek tiek grei-

tai pasiuntėm ir visi laukėme naujų žinių. Bet 
nei kito laiško, nei kitos žinios nebesulaukė
me. Po kiek laiko gtjžo ir pinigai su pastaba, 
kad adresatas toje vietoje nerastas. 'Ilrip bėgo 
metai ir dešimtmečiai, bet niekas nieko ne
pranešė už ką tėvas nubaustas ir ar yra kur 
nors jo kapas. Tik vėliau iš kartu tenai kalėju
sių, bet grįžusių sužinojome, kad tėvas Bašk.i
rijos lageryje miręs. 

Prasidėjus Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, 
parašiau Lietuvos TSR prokuratūrai, prašy
damas tėvo reabilitacijos ir, kad bent pasakytų 
už ką tėvas buvo baustas ir ar kur nors yra jo 
kapas. Ir 1989 m. gegužės 4 d. iš Lietuvos 
TSR valstybės saugumo komiteto gautas atsa
kymas: "Pranešame, kad Lietuvos valstybės 
saugumo komitete, Vidaus reikalų valdyboje, 
TSRS VRM informacijos centre ir Baškirijos 
ATSR vidaus reikalų valdyboje, jokių duome
nų apie jūsų tėvą ir jo areštą, teistumą ir trė
mimą nėra". Tuks atsakymas manęs netenkino ir 
kreipiaus dar kartą. Į pakartotinį klausimą jau 
atsakė Lietuvos generalinė prokuratūra. "Pra
nešame, kad Lietuvos respublikos 1990 m. ge
gužės 2 d. įstatais: Dėl asmenų represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisės 
atstatymui reikalingų žinių apie jūsų tėvą ne
rasta. Jeigu turite kokių dokumentų, įrodančių 
tėvo kalinimą, prašau kreiptis dar pakartoti
nai". Nusiunčiau tą vienintelį atviruką, bet 
specialiųjų tyrimų skyriaus referentė Jolanta 
Stankevič jį grąžino, nes tai nesąs joks doku
mentas. Tuisininkams tai nėra dokumentas, 
bet man tai vienintelis tikras dokumentas, kad 
tėvas kalėjo Baškirijos lageiyje. 

Mane nustebino Lietuvos generalinės pro
kuratūros represuotų asmenų teisėms grąžinti 
grupės vyriausiojo prokuroro Vidmanto Vai
čekausko atsakymas. Aš buvau rašęs, kad tė
viškėje dar gyvena žmonių, kurie gali paliudy
ti nors patį represavimo faktą. Tučiau man jis 
atsakė, kad nėra tokio įstatymo, kad galėtų 
paliudyti žmogaus teistumą arba įkalinimą, 
nes tais laikais lageryje kartu buvę ir krimina
linių nusikaltėlių. Aš gerai suprantu, kad kartu 
buvc; lage.ryje, kad ir lietuviai, ne viską galėjo 
žinoti apie mano tėvą. 'Dlčiau buvę kaimynai 
ir kartu gyvenę tam.e pačiame kaime apie 20 
metų, tai tikrai gerai žinojo, kad tėvą areštavo 
vien todėl, kad vok.iečių okupacijos metais 
dirbo seniūnu. Bet tikrovėje visiems buvu
siems kaimynams žinoma, kad mano tėvas 
niekada nebuvo joks pasipriešinimo dalyvis ar 
kitoks nusikaltėlis. Visi žinojo, kad jis buvo 
paprasčiausias 9.49 ha žemdirbys, bet tapo so
vietinio genocido nusikaltimų auka. Dėl tėvo 
reabilitacijos rašiau ir Lietuvos prezidentui. 
Atsakymą parašė Lietuvos gyventojų genoci
do generalinė direktorė Dalia Kuodytė. Ji ra
šė: "Pranešame, kad Lietuvos ypatingojo 
tyrimo archyve, jūsų tėvo, areštuoto 1945 m. 
vasario mėnesį, kalinto Baškirijos lageriuose, 
neradome". Ji pasiūlė kreiptis i Lietuvos Aukš
čiausiąjį teismą arba dar per generalinę proku
ratūrą. Ir štai galutinis Lietuvos generalinės 
prokuratūros atsakymas iš 2002 m. sausio 3 d 

Nukelta i 11-tą psl. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

Bilietai i Lietuvą 2007-2008 
spalio 1 - 31 , 2007 

$795 
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008 

l Resurrec1ion Rd. Toronto ON M9/\ 5G l Tel.: 416-889-5531 $675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com $900 

Jiisi[ sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuvhĮ organizacijoms davė 2.09 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentų st.ipendijoms 
Kanadoje ir L ietuvoje 0.37 min. dol. 

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

per Helsinki 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

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

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 . 

64 7 -998-6405 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 41 6-221-4885 
gabrie/e@bdt.c~ONT REG. 03228277 

BDTrt1tl1·lclT1·affel 



Tremtinių gyvenvietė, kokiose lietuviai, nepaisydami blogų gyvenimo sąlygų, stengėsi atlikti 
savo religines bei tautines pareigas Ntr. iš knygos The Museum of Genocide Victims 

D• • t• • Šį savo rašinį buvau pasiuntęs ir Šilutės 
Ingę S0Vle lfilŲ••• rajono laikraščiui Pamarys, tačiau laikraščio 

Atkelta iš 1 O-to psl. 

"Jau esame rašę, kad nagrinėdami prašy
mą dėl Jono Šadausko, kreipėmės į Rusijos 
federacijos generalinę prokuratūrą (teisinės 
pagalbos prašymą pasirašė generalinio proku
roro pavaduotojas K. Betingis), taip pat Rusi
jos vidaus reikalų ministeriją ir Baškirijos 
VRM informacinį centrą, deja, iš visų pami
nėtų žinybų gavome atsakymus, kad žinių apie 
jūsų tėvą nesurasta". Po šitokių teisėsaugos 
darbuotojų atsakymų aišku, kad mano tėvas 
nebuvo areštuotas ir baustas. Tėvas savo "lais
vu" noru nukeliavo į Baškirijos lagerius, kad 
tenai, toli nuo visų saviškių, tyliai numirtų ir 
niekas niekada nežinotų ir jo kapo. 

Praėjo jau 17 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Keitėsi Lietuvos pre
zidentai ir vyriausybės, tačiau dėl mano tėvo 
sunaikinimo nei reabilitacijos, nei bent kokio 
atsiprašymo. Todėl galutinai esu įsitikinęs, 
kad peržengęs ir 86-jį gyvenimo slenkstį Am
žinybėn išeisiu su dėme, kaip "liaudies priešo" 
sūnus. 

redaktorius Petras Skutulas nespausdino, bet 
grąžino. Kada paklausiau, kodėl bijo spaus
dinti, tai pasakė, jog aš esąs Lietuvos patrio
tas, tai galiu pasiieškoti ir galiu susirasti tokį ir 
laikraštį. Pamarys esąs jo nuosavas laikraštis ir 
gali ką panorėdamas spausdinti.y Tuomet tą 
patį savo rašinLpasiunčiau kitam Silutės rajo
no laikraščiui Silutės naujienos. Bet nesulau
kęs nei laiško vspausdinimo, nei grąžinimo, pa
skambinau į Silutės naujienų redakciją. Neži
nau, ar į skambutį atsiliepė redaktorė Skir
mantė Paplauskienė, bet kalbėjo moteris. Ta
da ir paklausiau, kodėl nespausdino ir negrą
žino mano laiško. Telefonu kalbėjusi moteris 
trumpai su kažkuo pasitarė ir pasakė, kad ma
no rašinio nespausdins. Paklausta, kodėl ne
gali spausdinti, tai atsakė, kad tokia rašliava 
visai niekam nesanti įdomi skaityti. Tuomet aš 
įsitikinau, Js.ad nei Pamario redaktoriui P. Sku
tului, nei Silutės naujienų redaktorei S. Pap
lauskienei tokie rašiniai ne tik visai neįdomūs, 
bet, atrodo, jog jie net pritaria tokiam sovieti
niam Lietuvos ir kitų tautų genocidui. Ką pada
rysi, per 50 sovietinės okupa~ijos metų $iliai 
įaugo to blogio šaknys. Jonas Sadauskas, Silutė 

-----..... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO 1-i ------

PAŠTO PASLAUGOS 
Jau ne pirmą kartą (arčiau tuzino. „) esu 

kreipęsis Kanados pašte. Be žymių pasekmių. 
Atsakymas paprastas - nėra galimybės atrasti 
"užkliuvimo priežasties"! ~antrybę rodydamas, 
po 3-4 dienų, nesulaukęs TZ spalio 10-tos laidos 
po 8 dienų, sealio 18, užregistravau savo "case" 
ir dar kartą. Sį rytą, spalio 19, girdžiu - "your 
friendly postai delivery supervisor". Iš balso, tas 
pats, kuris ir praeitą kartą labai entuziastingai 
aiškino, kad nežino uždelsimo priežasties ir„. ją 
surasti neįmanoma. Ta pati giesmelė ir šį kartą: 
pristatome, kai gauname. Tik su nauju variantu 
- šiandien išnešiotoja atneš "ne tik spalio 10-tos, 
bet ir priedu - VALIO - ir spalio 16-tos! Garan
tuotai! 16-ta keliavo tik TRIS dienas! Stebuklas! 

Pasikalbam bičiuliškai. Jam sakau, už mėnesio 
gal bus dar lai!llingesnė diena prie durų sulaukus 
3, gal net 4 TZ laidas. Edmundas Petrauskas 

LIETIMŲ KALBA 
TŽ 37 numerį pamačiau vėlokai, ir ko gero 

jau į jį yra reaguota. Manau, kad visus kalban
čius angliškai, prancūziškai, vokiškai, rusiškai, 
itališkai, ispaniškai ir t. t. nustebino žinia, kad 
lietuvių k. yra vienintelė gyva indoeuropiečių 
kalba. Kad į lietuvių kalbą įsivelia vis daugiau 
nevykusių svetimžodžių yra neabejotina. Siuo 
metu lankausi vėl Lietuvoje, ir tiesiog erzina 
ypač televizija ir vieša reklama dėl nevykusios 
kalbos. Bet tai toli gražu nereiškia, kad lietuvių 
k. vienintelė gyva IE kalba. 

Su pagarba - Daina Kojelytė, JAV 

„„„„„-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 skambinkile 

( 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. 
2.75% už 30-89 d. term. indėlius 
3.00% už 90-179 d. term. indėlius 
3.00% už 180-269 d. term. ind. 
3.00% už 270-364 d. term. ind. 
3.50% 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 
3.75% už 5 m. term. indėlius 
4.00% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.20% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.65% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.65% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.75% RRSP & RRIF (variable) 
4.60% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.70% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.85% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
5.00% 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 ...... 6.00% 
2 metų ...... 6.20% 
3 metų ...... 6.40% 
4 metų ...... 6.60% 
5 metų ...... 6.45% 

- 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 

Kauno "Žalgirio" - Toronto "Raptors" krepšinio rungtynėse 
kovoja Eurelijus Žukauskas ir Carlos Delfino (argentinietis) 

Ntr. R. Puterio 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos dviratininkė 

šiaulietė Vilma Rimšaitė Ko-
1 umbi joj e laimėjo ir antrąjį 
Pietų Amerikos mažųjų dvira
čių kroso (BMX) čempionato 
ratą moterų elito grupėje. 
Varžybos vyko 2500 m aukšty
je virš jūros lygio, todėl dvira
tininkės jautė deguonies trū
kumą. 

• Vengrijoje vykusio Eu
ropos greitojo čiuožimo trum
puoju taku taurės antrojo rato 
mergaičių estafetės varžybas 
laimėjo lietuvės Agnė Serei
kaitė ir Laura Kurilaitė kartu 
su Bulgarijos atstove. 

• Zarasų apylinkėse vyko 
Lietuvos orientavimosi sporto 
taurės varžybos, kuriose skir
tingose grupėse varžėsi apie 
800 sportininkų, tarp kurių 
buvo ir orientacininkai iš 
Gudijos, ~stijos, Latvijos, Ru
sijos bei Svedijos. Stipriausio
je moterų grupėje Lietuvos 
taurės varžybų nugalėtoja ta
po Sandra Paužaitė ("Daina
va"), taką įveikusi per 1 val. 
25 min. 41 sek. Antrąją vietą 
užėmė Rasa Ptašekaitė ("Sa
kas"), atsilikusi 2 min. 1 sek. 
Stipriausioje vyrų grupėje 

Lietuvos taurę iškovojo Ma
rius Mažulis ("Sakas"), taką 
įveikęs per 1 val. 34 min. 54 
sek. Antrąją vietą užėmė Pau
lius Kudriavcevas ("Vers
mė"), nugalėtojui pralaimėjęs 
1 min. 22 sek. 

• Lietuvos dviratininkė 
Inga Čilvinaitė iš "Aušra 
Gruodis" klubo Maskvoje 
(Rusija) pasibaigusių tarptau
tinių keturių ratų lenktynių 
take užėmė antrąją vietą. 

• Lietuvos imtynininkas 
Mindaugas Ežerskis Indijoje 
vykusiose ketvirtosiose pasau
lio kariškių sporto žaidynėse 
laimėjo bronzos medalį. Pa
saulio vicečempionas trečiąją 
vietą užėmė graikų-romėnų 
imtynių varžybų svorio grupė
je iki 96 kg. 

• Graikijoje vykusio poli
cijos pareigūnų ir veteranų 
pasaulio "sambo" imtynių 
meistrų čempionato nugalė
toju svorio grupėje iki 68 kg 
tapo Vilniaus miesto vyriau
siojo policijos komisariato 
(VPK) Personalo skyriaus 
Profesinio ugdymo poskyrio 
viršininkas Svajūnas Polikevi
čius. VP 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St . West, To ronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-304 2 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. lapkričio 7 ir 21 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. lapkričio 7 ir 21 d.d 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for parce off 

* coupon i valid only at 'Marguti -Pysanka" head off1ce. 

Lietuvos skautų keliais 
s. OLGA LAPINSKAITĖ

ŽILINSKIENĖ 
rims! Tai - Paulina Šomkaitė
~pudienė, Marija Gineitytė
Zulienė, Bronė Prapuolenytė
Morkuvienė, Eleonora Rat
kevičiūtė-Morkūnienė, Anta
nina Skardinskaitė-Kviklienė. 
Mokytojos Morkūnienės siū
lymu, buvo įsteigta lietuviška 
mokyklėlė. Vaikus mokė visos 
mokytojos. Joms rūpėjo, kad 
vaikai išsaugotų gimtąją kal
bą, žinotų tautos istoriją, mo
kytųsi religijos tiesų. Pavargu-

Šiais metais viso pasaulio 
skautai švenčia skautų įkūri
mo šimtmetį (1907-2007). Or
ganizaciją įkūrė anglų lą_rdas 
Robert Baden Powell. Siam 
įvykiui paminėti Kauno prezi
dentūros rūmuose gegužės 
mėnesį buvo atidaryta paro
da. Joje, pagal išdėstytus do
kumentus, nuotraukas, kny
gas, galima sekti visą skautų 
organizacijos kūrimosi eigą 
Lietuvoje. Pirmieji skautybės 
žingsniai sutapo su Lietuvos 
valstybės atkūrimu 1918 me- ., 
tais. Augo, stiprėjo Lietuva · 
Laisvės metais. Susiorganiza
vo ir tvirta skautų organizacija 
su įstatais, vadovybe. 

Dabar ji Rimgaudo namuose 
Kaune laikoma garbingoje 
vietoje". 

Visi būsimieji skautai, 
gražiai išsirikiavę, ėjo iš eilės 
prie tos vėliavėlės, išsakydavo 
įžodį, priklaupę pabučiuoda
vo vėliavėlę, kurią rankutėse 
laikė pats mažiausias trejų 
metų tre1p.tinukas Rimvydas 
Gorinas. Salia jo stovėjo pati 
vyriausia tremtinė ( 48 metų) 
Bronė Akstinienė. Ji prieš tai 

Gražų, ramų Lietuvos gy
venimą sugriovė smurtinė So
vietų Sąjungos okupacija. 
Skautų šūkis "Dievui, tėvynei, 
artimui" sovietams netiko. 
Skautų organizacija, kaip ir 
kitos, buvo uždraustos. Prasi
dėjo suėmimai 1941 metų bir
želio 14-ąją dieną (dabar -
Gedulo ir vilties diena), pra
sidėjo didysis nekaltų žmonių 
trėmimas į Sibirą. Gyvuliniuo
se vagonuose bildėjo trauki
nių ~šelonai į Rytus. 

Popietė Lietuvos skautų stovykloje Vepriuose 2006 m. 

Sioje skautiškoje parodo
je atkreipia žvilgsnį po stendo 
stiklu gulinti knyga Skautų ge
nocidas. Ją parašė išeivijos 
skautė j.v.s. (jūrų vyresnioji 
skautininkė) Irena Regienė. 
Knygoje aprašytas daugelio į 
tremtį patekusių skautų liki
mas. Kitoks buvo likimas skau
tų, pasitraukusių į Vakarų ša-

sias nuo alinančių darbų mo
kytojas pavaduodavo buvę 
gimnazistai - Gediminas Aks
tinas, Laimutė Akstinaitė, Ju
lija Spudaitė, Rimgaudas Mor
kus. Jie tęsė mokytojų darbą -
mokė tremtinių vaikus. 

Mokytoja Paulina Šom
kaitė-Spudienė nepriklauso
moje Lietuvoje "Aušros" mer
gaičių gimnazijoje Kaune dės
tė istoriją, kelerius metus va
dovavo skautėms, buvo "Ne-

Lietuvos skaučių seserijos narės stovyklos pamaldose 
2004.VII.22 A. Smetonos dvare Užulėniuose 

lis. Bet jie turėjo laisvę veikti, 
dirbti, tęsti skautišką veiklą. 

Nedingo skautiškos idėjos 
ir Sibiro platybėse. Už 7,000 
mylių nuo tėvynės, dalis trem
tinių atsidūrė Altajaus krašto 
Kosicho sovietiniame ūkyje 
(sovchoze ). Tame cukrinių 
runkelių ūkyje buvo palikta 
nemokama darbo jėga - trem
tiniai. 

Dalį šių tremtinių vėliau 
išvežė į Jakutiją, ūkyje liko 11 
šeimų - 32 žmonės - moterys 
ir vaikai. Jie buvo apgyvendin
ti dviejuose barako kamba
riuose. Kelios lovos, narai. 
Stalų nebuvo. Ankšta. Medi
nės barako sienos plonos, žie
mą iš vidaus būdavo aplediju
siosi nebuvo pakankamai ku
ro. Saltis, badas, ligos - viską 
reikėjo ištverti. Nepalūžo lie
tuvės moterys. Penkios mote
rys buvo mokytojos, patriotės. 
Joms buvo svarbu ir tokiomis 
varganomis sąlygomis išauklė
ti dorus, teisingus vaikus. Vi
sada neprarado vilties grįžti į 
tėvynę. Garbė tokioms mote-

ries" tunto tuntininkė, paskau
tininkė. Jos dėka buvo įsteigta 
skautų draugovė Sibire. Tai 
įvyko 1943-iųjų metų Vasario 
16-osios šventės proga. Kad 
šis įvykis būtų tinkamai pa
žymėtas, iš kambario galo iš
nešė porą lovų, kad būtų dau
giau vietos. Prasidėjo šventė. 
P. Spudienė papasakojo apie 
Vasario 16-osios prasmę ir 
reikšmę Lietuvai. Po to vyko 
skautiškas įžodis. Lietuviai 
moka gerbti ir saugoti tautinę 
vėliavą. Apie tai- mažos vėlia
vėlės istorija, prie kurios būsi
mieji skautukai davė įžodį. 

Ištrauka iš straipsnio 
Skautavome ir Sibiro tremtyje 
(Draugas, 2003.08.27). "Br. 
Morkuvienės vyras, aviacijos 
kapitonas Vladas Morkus bu
vo pirmasis lakūnas Lietuvoje, 
iššokęs parašiutu, taip pat da
lyvavęs, pervežant Dariaus
Girėno palaikus į Lietuvą. Vė
liavėlė su kapitonu Morkumi 
buvo apkeliavusi visą Europą. 
Suimant jį, jo sūnus Rimgau
das vėliavėlę pasiėmė į Sibirą. 

jau buvo pasveikinusi būsimuo
sius skautus. Gediminas ir 
Laimutė Akstinai, Julija Spu
daitė jau Lietuvoje buvo skau
tai, o Danguolė ruošėsi būti 
skaute: Lietuvoje - buvo 
"Paukštytė". Įžodį davė vie
nuolika. Iš viso susidarė pen
kiolikos skautų draugovė. 
Veikli Laimutė buvo paskirta 
draugininke, Julija Spudaitė
adjutante. Draugovę sudarė 
dvi skiltys: sesių skaučių "Vo
verių" ir brolių skautų "Žir
gų". "Voverių" skiltis - Birutė 
Riautaitė, Elgė Riautaitė,_, Al
dona Spudait~, Aldona Zuly
tė, Laimutė Zulytė, Teresėlė 
Zulytė. Skiltininkė - Dan
guolė Kviklytė. "Žirgų" skiltis 
- Algimantas Kviklys, Riman
tas Kviklys, Adomas Riautas, 
Eugenijus Gorinas, Rimgau
das Morkus. Skiltininkas -
Gediminas Akstinas. Po įžo
džio buvo improvizuotas vai
dinimas pagal lietuvių liaudies 
dainą apie bernužėlį dobilėlį, 
buvo sakomi eilėraščiai, net 
himną deklamavo. Pabaigai 
sugiedotas Lietuvos himnas. 

Davę įžodį skautai laikėsi 
duoto žodžio; padėdavo silp
niesiems, ligoniams, stengėsi 
gerai mokytis, būti dorais lie
tuviais, leido laikraštėlį. Ėjo 
1946-47 metai. Tėvynės meilė 
ir ilgesys sužadino norą grįžti 
į tėvynę. Bėgo daugelis trem
tinių, tik ne visiems pavykda
vo. Atvykę į Lietuvą bėgliai 
slapstėsi, nes neturėjo doku
mentų. Buvo nesaugu. Už pa
bėgimą iš tremties grėsė treji 
metai lagerio ir grąžinimas 
atgal į tremties vietą. Nepasi
sekė Laimutei Akstinaitei -
treji metai lagerio, grąžinta į 
tremties vietą ... Ją iš Lietuvos 
ištrėmė 12-kos metų, iš Sibiro 
grįžo po 15 metų, mirus Sta
linui. Nei Laimutė, nei "Vove
rių" skilties skautės nepalūžo 
nuo Sibiro negandų. Laimutė 
baigė Vilniaus pedagoginį ins
titutą. Ilgus metus dėstė ma
tematiką Vilniaus M.K. Čiur
lionio vid. meno mokykloje. 

(Bus daugiau) 
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Kanados lietuvių fondo 
stipendininkai ;&f JAU~IMO ZODIS 

Kviečiame jaunuosius talentus 

Kanados lietuvių fondas šiais metais iš viso paskyrė $16,200 
stipendijų studentams. Lėšų mokslui gavo studentai iš Toron
to, Mississaugos, Barrie, Londono ir Montrealio-Sherbrooke. 
Viršuje - KLF stipendijos trims Montrealio studentams buvo 
įteiktos KLB suvažiavime spalio 6 d. Iš k. pelno skirstymo ko
misijos pirm. Paulius Kuras, Vytautas Bučionis, Sofija Bulo
taitė, Aida Valevičiūė ir KLF tarybos pirm. dr. Arūnas Pabe
dinskas. Apačioje - kiti KLF stipendijas gavusieji 2007 m. Sė
di (iš k.) Daiva Paškauskaitė, Vaiva Kuraitė, Ramunė Jonušo
nytė, Julija Kriščiūnaitė. Stovi Tarybos pirm. dr. A. Pabedins
kas, Darius Kuras, Viktoras Bražukas, Andrius Ragainis, 
Justas Greblikas, Mykolas Kamaitis, Larissa Chomyc, KLF 
valdybos pirm. Algis Nausėdas, administratorius Leonas Ba
ziliauskas 

Vienas žinomiausių Lie
tuvos spektaklių statytojų Ge
diminas Zujus dega nauja idė
ja - bendram projektui su
jungti po visą pasaulį paskli
dusius talentingiausius lietu
vių vaikus. Pirmieji žingsniai 
jau žengti - šiemet rugpjūčio 
pradžioje Lietuvoje įvyko 
bendra Lietuvos ir Didžiosios 
Britanijos lietuvių vaikų sto
vykla, kurioje jie statė ištrau
kas iš roko operos Eglė - žal
čių karalienė. Artimiausiuose 
G. Zujaus planuose - įsteigti 
savo meno ir estetikos mo
kyklos skyrius įvairiuose pa
saulio kampeliuose ir taip pa
dėti lietuvių vaikams profe
sionaliai mokytis dainavimo, 
muzikos, scenos judesių ir ki
to vaidybinio meno. Iki 2009 
m. direktorius ketina su įvai
rių kraštų jaunaisiais lietuviais 
surepetuoti ir Vilniuje pasta
tyti S. Gedas ir L. Vilkončiaus 
moderniojo roko operą Eglė -
žalčiŲ,_ karalienė. Šiame kūri
nyje Zilvinas - ateivis iš kitų 
galaktikų. 

- Kaip kilo mintis draugėn 
burti po pasaulį pasklidusius 
lietuvių talentingiausius vaikus? 

- Didžiosios Britanijos 
Lietuvių sąjungos pirmininko 
Petro Derevenkos kvietimu, 
dalyvavau jaunųjų talentų 
konkurso vertinimo komisijos 
darbe. Iš visos Didžiosios Bri
tanijos buvo suvažiavę vaikai, 
žinoma, daugiausia iš Londo
no. Klausėmės nuo 10 val. ry
to iki 8 val. vakaro su trumpa 
pertrauka - tiek daug vaikų 
norėjo pasirodyti. Svarbiau
sia, ką aš tuomet pamačiau -
didžiulis kultūros poreikis. 

· Tas konkursas mane sujaudi
no, sugraudino ir pagalvojau, 
kad jiems būtinai reikia padė
ti. Tada man kilo mintis Lon
done kurti mano mokyklos 
skyrių ar kažkaip kitaip su jais 
bendrauti. Pirmiausia suren
gėme stovyklą, kurioje daly
vavo vaikai iš Lietuvos bei 
Londono ir Mančesterio. Šita 
10 dienų trukusi stovykla bu
vo tarsi bandymas, kad pama
tytume, ką mes galime pada
ryti. Mes pasirinkome ištrau
ką iš S. Gedas Eglė - žalčių 
karalienė (muzika L. Vilkon-

Lauko virtuvėje savos gamybos pusryčių belaukiant sukaktu
vinėje "Romuva 2007" stovykloje 

Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

čiaus) roko operos. Per 8 die
nas parengėme ištrauką, kur 
veiksmas vyksta po vandeniu 
- Žilvino karalystėje. 

Pradinis mūsų sumanymo 
tikslas - į šį projektą įjungti 
D. Britanijos lietuvių vaikus. 
O dabar norime sudominti ir 
kitose valstybėse esančias lie
tuvių bendruomenes. Airija, 
Ispanija, Prancūzija,Vokietija 
- ten yra lietuvių telkiniai. 
Užmezgėme ryšius su Pietų 
Amerikos, Australijos lietuviais, 
neužmiršome esančių ir Rusi
joje, Gudijoje. Daugelis prita
ria sumanymui ir norėtų daly
vauti bendrame spektaklyje. 
Savo premjerai tikriausiai pa
sirinksime Eglę - žalčių kara
lienę. Nuo rudens rengiamės 
(per elektroninį ryšį) šiam 
spektakliui. Pats keliausiu į 
Londoną, Mančesterį ir vė
liau - Dubliną. Iki žiemos 
atostogų sukursime keletą 
miuziklo scenų. Tuomet per 
žiemos atostogas vėl kažkur 
susibursime į stovyklą. Tuo
met jau per 10 dienų galėsime 
padaryti daugiau, nes jau 
kiekviename krašte vaikai ir 
mokytojai bus atlikę namų 
darbus. Jie iš anksto gaus mū
sų užduotis, garso įrašus, nu
rodymus internetu. 

Kitas tarpsnis būtų vasa
ros stovykla. Ji, aišku, bus Lie
tuvoje, nes lietuvių vaikai turi 
pamatyti savo gimtinę, susi
draugauti su Lietuvos vaikais. 
O galbūt, pabuvę Lietuvoje, 
geriau išmoks lietuviškai. Juk 
ypač paaugliai nelabai su
pranta, kodėl, gyvenant Ang
lijoje ar Amerikoje, jiems rei
kalinga ta lietuvių kalba. Kai 
jie susiranda draugų Lietuvo
j e ir susirašinėja su jais, tai 
skatina mokytis kalbos. Kitą 
vasarą vyksianti stovykla turė
tų būti labai didelė, jungianti 
daugelio kraštų lietuvių vai
kus. Tada paruoštume didelę 
operos dalį, o gal net visą ope
rą. Ziemos stovykloje dar re
peticijos. O galiausiai 2009 
metų vasarą vyks bendras pa
sirodymas. Didžioji visos ope
ros premjera turėtų įvykti 
2009 m., kai Lietuva švęs savo 
vardo paminėjimo tūkstant
metį, o Vilnius taps Europos 
kultūros sostine. Premjera bus 

Vilniuje galbūt Katedros aikš
tėj e ar Vingio parke. Šiam 
spektakliui stengsimės jungti 
visas pasaulio vietoves, kur 
turėsime pasiruošusių vaikų. 
Tam pasitelksime visas šiuo
laikines ryšių technologijas, 
teletiltus, greitąjį internetą. 
Tikimės, patys gabiausi, pa
grindinių vaidmenų atlikėjai 
atvyks į Vilnių, o kitus pama
tysime ekranuose per el. ryšio 
kanalus. 

- Kodėl jūs ėmėtės šio pro
jekto ir ieškote gabių vaikų vi
same pasaulyje? 

- Aš negaliu pasakyti, kad 
man nesvarbi lietuvybė. Esu 
patriotas, kaip minėjau, mane 
sujaudino ir nustebino tas D. 
Britanijoje vykęs lietuvių vai
kų konkursas. Pamačiau, kaip 
tiems užsienyje gyvenantiems 
lietuvių vaikams reikia meno, 
saviraiškos, kultūros. Lietu
voje yra daug gerų mokyklų ir 
dėstytojų, o ten sąlygos kito
kios. Be to, jie atitrūksta nuo 
Lietuvos. Iki paauglystės tie 
vaikai dar kalba lietuviškai, 
vėliau susidraugauja su vieti
niais, pamiršta ar nenori kal
bėti gimtąja kalba. Ir jei tie 
vaikai gabūs, jie savo talentą 
ir gabumus skirs ne Lietuvai, 
o kitai šaliai. Kodėl mes turi
me savo talentus apleisti? Juk 
geriau su jais palaikyti ryšį, 
skatinti juos, galbūt vieną die
ną jie grįš į Lietuvą - namo. 
O jeigu ir pasiliks ten, kur at
sidūrė tėvų noru, jie bus lietu
viškos kultūros tęsėjai. Jeigu 
kiekvienoje valstybėje turėtu
me po tokį žmogų - tai būtų 
puikus Lietuvos vardo garsini
mas. 

- Ką turėtų daryti norintys 
prisijungti prie šio projekto? 

- Paprasčiausia atsiųsti 
man žinutę el.paštu gzujus 
@gmail.com, vėliau kursime 
skyrius vietoje, ten siųsime 
užduotis ir kitą reikalingą me
džiagą. Pasitarkite su muzikos 
mokytojais ir chorų vadovais, 
kaip galėtumėt prisidėti prie 
šio projekto. 

Kalbėjosi D. Dokšaitė 
Red. pastaba. Susidomė

jusieji prašomi skambinti Dei
mantei Grigutienei (Toronte) 
tel. 905 848-9628. 

Skautų draugovės stovykloje "Romuvoje" š.m. rugpjūčio 4-11 d.d. globėjas v.s. 61. dr. Arūnas 
Dailydė (pirmas iš k.) "pavyzdingam skautui" skirtą dovanėlę įteikia Adomui Kuliešiui; "Romuvos" 
45 m. jubiliejaus proga LSS pagerbė apdovanojimais šiuos vadovus: (iš k.) vs. M. Rusiną -

Iškylaujančios paukštytės 120 metų senumo šventovėje prie "Lelijos" ordinu, ps. G. Senką - "Už nuopelnus" ordinu; ordinus įteikęs LSS tarybos pirmininkas 
Buck Lake su vadove K. Yčaite ir tenai sutiktu šventovės vs. G. Plačas; s. R. Lemon - "Už nuopelnus" ordinu, ps. R. Sriubiškį - "Lelijos" ordinu, vs. A. 
prižiūrėtoju 2007 m. vasarą Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz Dailydę- "Padėkos" ordinu. Šalia-Kanados rajono vadas vs. R.R. Otto Ntrs. R.R. Otto 
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AtA 

SOFIJAI PACEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums ir jų 
šeimoms-

Lietuvių Namų moterų būrelis 

PADĖKA 
n. gptenai, n. nilrRiojai ka4air 
Po žiaurią l.nnf su akambiais sl:liautais 
Ir 70vo kapą lanko aklas Hjas arba lietus„. 

(Henrikas Radauskas) 

MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUI, UOŠVIUI 
IR SENELIUI 

AtA 
LEONUI RIMKUI 

mirus, dėkojame klebonui kun. Vytautui Staškevičiui už 
maldas prie karsto laidotuvių koplyčioje, atnašautas ge
dulines šv. Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir paly
dėjimą į amžinojo poilsio vietą. Nuoširdi padėka gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už jautrius paguodos 
žodžius, pareikštus asmeniškai ar raštu, lankymą .koply
čioje, maldas. Ačiū už aukas Lietuvos kankinių parapi
jai, Tėviškės žiburiams, užprašiusiems šv. Mišias, ir už 
gražias gėles. 

Dėkojame karsto nešėjams, V. Kolyčiui už skai
tinius šventovėje, D. Radtkei už giedojimą, J. Gurklienei 
už skanaus maisto paruošimą, draugėms už skanius 
pyragus. Aukų rinkėjoms - B. Matulaitienei, M. Povilai
tienei, B. Kazlauskaitei ir V. Baliūnienei. Visiems reiškia
me nuoširdžią padėką už paguodos žodžius mūsų liū
desy -

žmona Ona, sūnū& -Andrius Algirdas, Tomas, 
Susane, dulaa Rasa su šeima 

~W~\I~ 

DENT.A..L C:::.A..R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. <4t6> 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;:-~~..:-~\l}-~c J_;~,-u--~ 

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. 

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus. 
.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.&. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Sudiev vienuolei dailininkei 
Čikagoje atsisveikinta su kazimieriete dailininke 

v -

MERCEDES-MICKEVICIUTE 

EDVARDAS ŠULAITIS 
2007 m. spalio 1 d. amžinybėn iškeliavo 

dailininkė, Šv. Kazimiero vienuolijos sesuo 
Mercedes. Ji savo t.e:miškąją kelionę pabaigė 
sulaukusi 92 metų, iš kurių 72--ejus _praleido 
šiame lietuvių moterų vienuolyne Cikagoje. 

selę Mercedes išrinko žymiausia tų metų lie
tuve moterimi. Sesuo Mercedes sukūrė di
džiulį paveikslą architeko Jono Muloko 

suprojektuotai Švč. 
Mergelės Marijos Gi
mimo šventovei Mar
quette Parke. Tu.ip pat 
kitas jos didžiulis (16x 
30 pėdų) darbas yra ŠV. 
Kazimiero seserų vie
nuolyno auditorijoje. 
Vienam sesers Merce
des nutapytam Marijos 
paveikslui dabar ieško
ma vietos šv. Antano 
šventovėje Cicero mies
te. 'Thcambaro miestui 

Sesuo Mercedes gimė 1915 m. gegužės 
19 d Juozo ir Uršulės Mickevičių, atvykusių i 
JAV iš Lietuvos, šeimoje, jsikūrus.ioje Aušros 
Vartų parapijos rajone - Cikagos "Westdale" 
apylinkėje. Baigusi pradžios mokyklą, studi
javo ŠV. Kazimiero akademijoje (dabar "Ma
ria High School"). Vėliau mokslus tęsė 
DePaul universitete Čikagoje, kur 1952 m. 
gavo filosofijos bakalauro laips,!lį. Turėdama 
pomėgį dailei, vienuolė įstojo i Cikagos dailės 
institutą, kurį baigė 1965 m. magistro laips
niu tapyboje. Vėliau yra daug keliavusi po 
Europą, gilino dailės studijas. 

~ ~s- Meksikoje sesuo Mer-
Mickevičiutė cedes nupiešė Aušros 

Ilgą laiką mokytojavo (su pertraukomis) 
"Maria High School" bei kitur. Yra nutapiu
si daug paveikslų, sukūrusi estampų, akvare
lių, iliustravusi knygų. Pasirodė daugybėje 
grupinių dailės parodų tarp lietuvių ir ameri
kiečių. 1968 m. ir 1977 m. surengė individua
lias parodas, yra laimėjusi premijų. Priklausė 
Lietuvių moterų dailininkių draugijai. 1987-
aisiais Amerikos lietuvių moterų sąjunga ~ 

Vartų Marijos paveikslą ir atliko daug kitų 
darbų, kurie ilgiems laikams primins šią ne
eilinę ŠV • .Kazimiero kongregacijos vienuolę 
dailininkę Mercedes-Mickevičiūtę. 

Gedulinės šv. Mišios buvo atnašaujamos 
spalio 5 d. Šv. Kazimiero vienuolyno koply
čioje Čikagoje, po to velionės palaikai buvo 
palydėti i Sv. Kazimiero lietuvių kapines. Tu
gul ilsisi ramybėje. 

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

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

nepamirškime jų savo testamentuose 

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

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

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

TSIŲSTA PAMINĖTI---

Vincas Bartusevičius, SO EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ SA· 
VAIČIŲ. Medžiaga Europos lietuviškųjų studijų savaičių istorijai. 
Redaktorius dr. Vincas Bartusevičius. Leidėjas lietuvių kultūros 
institutas. Schloss Rennhof, D-68623 Lampertheim.-Hūttenfeld. 
Lampertheim., '1JJ07. 

--------~ r 
l 

l 

l 

TEVISKES ZIBURIAI 
T H E L I GHTS OF HOMELAND 

savaitraštis, 16 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $60.00, 

rėmėjo - $70.00, garbės - $80.00 
(JAV-se amerikietiškais doleriais) 

l Vardas, pavardė ...... . „. „ „ ... „ . „ ..... „ ...... „ ............. „ .. „ .. . 

l Adresas .. „ ....... „ ............... „ ... „ .... „ ....... „ ...... „ .„ ..... „. „ . 

l 

l 

l 

l 

l 
l ... „ ... „. „ .... „ ... „ ....... „.„ ... „ .. .. „ ....... „ ... „„„ .. „ .„„.„ .„ .. „. . l 

l Siunčiu prenumeratą„„„. „„.„.„dol., auką.„ .. „ „ .„dol. l 
Laikraščio adresas: 

l 

l 

l 

l 
-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 

L5C 1T3, Canada 

El. paštas: tevzib@rogers.com 

Tel. : 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites 

- - - - - - - -

l 

l 

l 

l 
... 

ID.dijos misionierius pra
šo siųsti jam reikmenis: roži
nius, statulėles, rašiklius, 
pieštukus ir taip paremti jo 
misiją. Jo naujas adresas: Fr. 
Paui Cruz, P.O. Box-691571, 
Kottiyam - P.O Kollam - 691 
571, Kerala, lndia. 

Lietuviška programa yra 
rodoma pirmadieniais, 2.30 
v.p. p. per 4-tą TV kanalą. 
Programą veda Stasys Ku
liavas. IDf. 

[1lJ [!Btjūna6-
<ff,;an:;,~at-io-n 

<;fJ9e1f-V i O e 6-
VERT /MAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, rusų, 
prancūzų ir 
anglų kalbomis. 

Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėja prie Teisėsau
gos ministerijos (Ministry of 
the Attorney General) 

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Toronto, Ontario M9B 5C9 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



-------1 TORONTO l 
Lietuvių liuteronų Išgany

tojo parapijos Moterų draugi
jos suruošta tradicinė Padėkos 
puota įvyko š.m. spalio 21 d., l 
v.p.p. Turonto Lietuvių Na
muose. Susirinko gera šimtinė 
parapijiečių bei svečių. Simbo
linės scenos puošmenos atitiko 
suėjimo pavadinimą. Puotą 
pradėjo Moterų dr-jos pirmi
ninkė Irma Šturmienė, pasvei
kinusi popietės dalyvius. Rena
ta Cleverdon perskaitė gen. 
garbės konsulo L. Matoko svei
kinimą. Vyko trumpas sekma
dienio mokyklos mokytojų Sil
vijos Kišonienės ir John Meyer 
paruoštų mokinių pasirodymas 

Padėkos dienos tema. Vaikai 
skaitė ir simboliniais piešiniais 
vaizdavo dėkingumą Dievui. 
Žiūrovai plodami džiaugėsi 
mažųjų nuoširdžiai atliekamu 
pasirodymu. Prieš puotą invo
kacinę maldą sukalbėjo parapi
jos klebonas kun. Algimantas 
Žilinskas. 

Visi giedojo nežinomo au
toriaus Padėkos giesmę Aliū, 
ačiū. Po to - įvairių patiekalų 
šaltas ir šiltas maistas, pa
ruoštas B. Stanulienės ir talki
ninkių, vynas ir smagus, šeimy
nine nuotaika dvelkiantis pa
bendravimas, trukęs apie dvi 
valandas. Dlv. 

! '' L a b d a r a '' 
~ Lithuanian Nursing Home 
(Ą[}D~~~ 5 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1 
~ ... ...- Tel. 416-232-2112 • Fax 416-232-0511 

FAMILY MEMBER9 & POA9 
SPECIAL 

FAMILV COUNCIL 
MEETING 

PLEASE PLAN TO ATTEND 

November 1 , 2007 
6.30 pm 

Labdara'& 
Community Room 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmplantų idėjimas, protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

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

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

Dr. ARUNAS DAILYDĖ 
PRANEŠA., 

kad nuo 2007 m. lapkričio 1 dienos 
persikelia j naujas patalpas 

dirbti kartu su dr. Peter A Tuylor tame pačiame pastate, 
tiktai ketvirtame aukšte: 

Suite 401, 345 Lakeshore Road East, Oabille, ON L6J US. 
Naujas telefonas 905 842-2364. 

MŪSŲ IIlGIENISTĖS DIRBS: 
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 7 v.r. iki 5 v.p.p„ trečiadieniais nuo 7 v.r. iki 6 v.v. ir 
penktadieniais nuo 7 v.r. iki 3.30 v.p.p. 

MANO DARBO VALANDOS BUS 
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 v.r. iki 3.30 v.p.p., iš anksto telefonu susitaros. 

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 

Visa išeivfjoa liauviika spauda sunkiai Ferčiasi. Reikia paramos 

ir ''TėYi.fkės žiburiams". Kas galite, paremkite ftun auka, rėtŲo 
tl1' garbės prenumerata, testamentiniu paJiJcimu. 
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Dainininkas iš Lietuvos - slaugos 
V• 

namų svec1as 
Spalio 21, sekmadienį, Lietuvių slaugos daina pradžiuginti ir slaugos namų gyvento

namuose "Labdara" koncertavo vienas po- jus. Buvo atliktos įvairiausios dainos, sukurtos 
puliariausių Lietuvos estrados dainininkų pagal paties S. Janu§kos žodžius ir muziką, 
Steponas Januška. Nepaisant trumpos vieš- kaip Vasaros daina, Sventinė diena, Jaunystės 
nagės Turonte, dainininkas mielai sutiko savo metai, Prisiminimų valsas ir kt. V. Ruškienė 

Dainininkas Steponas Januška koncertuoja Toronto lietuvių slaugos namuose "Labdara" 
š.m. spalio 21 d. Ntr. J. Januškienės 

Prisikėlimo parapijos stovyklavietės 50 m. ir 
"Kretingos" 25 m. sukakties proga 
KVIEČIAME VISUS BUVUSIUS VADOVUS, RĖMĖJUS, 

STOVYKIAUTOrus (19+ METŲ) IR SVEČIUS Į 

lėšų telkimo vakarą "Dance Under the Stars" 
AN EVENING TO RAISE FUNDS FOR THE FUTURE -AND CELEBRATE THE 

PAST WTIH PAST COUNSELLORS, CAMPERS (OVER 19), AND GUESTS 

2007 m. lapkričio 10, šeštadienį, 7 v.v. • November 10, 2007 - 7 p.m. 
* Prisikėlimo parapijoje * Resurrection Parish 

Mzkarinė apranga * Dress - Cocktail *Kaina asmeniui • $50 per person 
Užkandėliai tiekiami visą vakarą * 'Tapas" served atl night 

Orkestras ir DJ muzika • Live band and DJ * 1jliosios varžytinės * Silent Auction 
Mokamas baras * Cash bar * 

Bilietai ir informacija • Tickets & information: mrt't!kretinP.com 
Jennie Vmgelis, te1416.233.8108 • Karolina Šiaučiuli.s, tel 416.220.4302 

Vakaras po žvaigždėm 
Lapkričio 10 , šeštadieni, 

įvyks ypatingas vakarėlis, skir
tas dviem ypatingiems jubilie
jams paminėti. Prieš penkias
dešimt metų jkurta Tėvų pran
ciškonų stovyklavietė Vasago
je, o prieš dvidešimt penkerius 
metus ten įvyko pirmoji "Kre
tingos" vardu pavadinta jauni
mo stovykla. Stovyklavietės 
nuostabia gamta, kvepiančiais 
pušynais, šlamančiais beržais, 
o svarbiausia - lietuviška dva
sia šiandien jau džiaugiasi pir
mųjų stovyklautojų vaikaičiai. 

Pirmieji stovyklautojai, 
stovyklavę "Aušros" sporto 
klubo bei ateitininkų stovyklo
se su malonumu prisimena gy
venimą palapinėse, savanorių 
darbininkų rankomis pastaty
tą valgyklą (be sienų) bei ilgas 
eiles prie vienintelės kriauk
lės, kur kiekvienas susiplauda
vo savo nuosavus indus. Prisi
mena ir kaip išdygo pirmieji 
ūkiniai pastatai, vėliau - ''ba
rakai", suteikę pastogę jau
niausiems stovyklautojams. 

Palyginus su pirmomis 
dienomis, šiandien stovykla
vietė - jau su aukščiausio lygio 
patogumais. Stovyklautojai gy
vena nameliuose, rankdarbius 
dirba meno namelyje, mel
džiasi prie koplytėlės, pietauja 
valgykloje su sienomis, prau
siasi ne ežere, o suremontuo
tuose dušų nameliuose. 

Nepaisant stovyklavietės 
"modernėjimo", patys svar
biausi elementai nekinta. Ap
linkos tvarkymas, įvairiausi re
montai šiandien, kaip ir sto
vyklos steigimosi metu vykdo
mi savanorių jėgomis, talkos 
būdu. Šiandien, kaip ir prieš 
penkis dešimtmečius, šiame 
nuostabiame kampelyje mez
gasi neišblėstančios draugys
tės, puoselėjama jaunimo kū
ryba, ugdoma lietuviška bei 
katalikiška dvasia. 

Žinoma, nekinta ir žvaigž
dės, kurios kas naktį sužiba 
virš Vasagos miško, suteikda
mos džiaugsmo ir įkvėpimo 
kiekvienam stovyklautojui. 

Gautas pranešimas, kad, 2006 m. liepos mėnesį išleidus 
86-tą numerį, Metmenų žurnalo leidyba sustabdoma. Sių metų 
pabaigoje bus nemokamai išsiuntinėtas ketvirtas (nr. 72-86) 
Metmenų turinys/Pavardžių rodyklė leidinys. Žurnalo (1959-
2006) Metmenys komplektai išsiųsti Lietuvos universitetams, 
muziejams, bibliotekoms bei kt. Redaktorė Violeta Kelertienė 
ir administratorė Marija Paškevičienė dėkoja žurnalo prenu
meratoriams bei rėmėjams. Inf, 

Turbūt todėl jubiliejinio rengi
nio ruošėjai ji ir pavadino 
"Vakaru po žvaigždėm". Kok
teilių vakarėlio pradžia 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Jus pasitiks gero orkestro graži 
muzika. Būsite vaišinami ga
bių šeimininkių paruoštais už
kandėliais, prisiminimus ža
dins Andriaus Kaknevičiaus 
suredaguota vaizdajuostė bei 
buvusių stovyklautojų fotogra
fijų paroda. Be abejo, sutiksi
te senų pažįstamų, gal už
trauksite stovyklinę dainą. Ir 
grojant DJ muzikai, galėsit pa
sišokti "po žvaigždėm". Bilie
tai po $50 asmeniui platinami 
sekmadieniais Prisikėlimo pa
rapijoj ir per internetą www. 
kre~ga.~~: .Bus g~ima įsi
gyti rr pne 1e11mo. Smo metu 
Kretingos stovyklavietei reikia 
stambių remontų. Tudėl vaka
ro pelnas skiriamas remontų 
vajui. Vyks ir tyliosios varžyti
nės su turtingu ir gausiu laimi
kių pasirinkimu. 

Lauksime jūsų visų! Inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb(i. 

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

(prie EVans} 
Savininkas Jurgis Kulle~lus 
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' TORONT@ru1" 
Anapilio žinios 

• Gražiai praėjo Kapinių 
lankymo diena, kurią praturti
no KLKM dr-jos skyriaus su
ruošta Meno paroda ir Anapi
lio moterų būrelio pietūs. 

• Spalio 14, sekmadienį, 
pakrikštyta Stewart ir Kris
tinos (Zakaraitės) Elliott duk
relė Kristina-Elzbieta. 

• Spalio 20, šeštadienį, pa
krikštyta Broniaus ir Onutės 
(Valinčiūtės) Rėkų dukrelė 
Laura. 

• Putname, Matulaičio 
namuose mirė a.a. kun. dr. 
Juozas Grabys, 84 m. amžiaus, 
pusbrolis mūsų Gerojo Gany
tojo misijos narės Irenos 
Punkrienės ir jos sesers Aldo
nos Olienės. 

• Lapkričio 3-4 d.d. prel. 
Jonas Staškevičius bus išvykęs 
vesti rudeninių susikaupimų 
Sudbury ir Sault Ste. Marie 
apylinkių lietuviams. 

• Lapkričio 2 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus ir po pietų 5 
valandą, o po Mišių - Sventoji 
Valanda prie išstatyto Šven
čiausiojo. 

• Kanados lietuvių jauni
mas (17 m. amžiaus ir vyres
nis), kuris ruošiasi dalyvauti 
2008 m. Pasaulio jaunimo die
nose Australijoje, prašomas 
rezervuoti tai išvykai ateinan
čių metų liepos 7-20 dienas. 
Kanadoje registracija vyks 
prel. Edmundo Putrimo rašti
nėje. Papildoma informacija 
bus paskelbta artimoje atei
tyje. 

• Paramos prašo vaikučių 
savaitraštis Kregždutė. Redak
cijos adresas: J. Biliūno g-vė 
20-15, LT4930 Anykščiai, Lie
tuva. Aukoti galima per para
piją. 

• Anapilio knygyne gali
ma įsigyti rugsėjo-spalio Li
thuanian Heritage žurnalo lai
dą bei kalėdinių sveikinimo 
atvirukų. 

• Mišios lapkričio 4, sek
madienį: 9.30 v.r. už mirusius 
skautininkus ir skautininkes; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje, 
lapkričio 4, sekmadienį, 2 v.p.p. 
už a.a. Teofilę Šalvaitienę; 
Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, lapkričio 3, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Benediktą Cvirką 
ir Gelumbauskų mirusius. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, spalio 28, 

10.45 v.r. giedojo vaikų choras. 
Mišias aukojo Lietuvos pran
ciškonų provincijolas kun. Asti
jus Kungys, OFM; koncelebra
vo buvęs provincijolas Bene
diktas Jurčys, OFM. 

• Provincijolas kun. Astijus 
Kungys, OFM, pranešė, kad 
nutarta kun. Arūną Brazauską, 
OFM, perkelti iš Toronto į Kre
tingos vienuolyną ir paskirti 
Kretingos parapijos vikaru. Iš 
Toronto kun. Arūnas išvyks lap
kričio 18 d. 

• Ateinantis penktadienis 
ir šeštadienis yra mėnesio pir
mieji. Pirmą penktadienį, 7 v.v. 
bus Vėlinių Mišios, kurių metu 
giedos "Volungės" moterų gru
pė, prieš Mišias klausoma išpa
žinčių. Pirmą šeštadienį Gyvojo 
rožinio dr-jos nariai renkasi 
Rožinio maldai ir Mišioms 
10.30 v.r. 

• KLKM dr-jos parapijos 
skyrius, kuriam vadovauja A. 
Ratavičienė, rengia vienos die
nos susikaupimą gruodžio 1, 
šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
parapijos patalpose. Susikaupi
mą ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Metinė skyriaus šventė 
su agape ir programa vyks para
pijos salėj gruodžio 2, sekma
dienį, po 12.15 v.d. Mišių. Į su
sikaupimą ir agapę kviečiami 
viešnios ir svečiai. 

• Pakrikštytas Justin An
derson, Andrea ( Cherry) ir Ke
vin Koski sūnus. 

• Spalio 29 d. palaidota a.a. 
Konstancija Juknevičienė, 89 
m. Paliko dukras Ritą Slapšienę 
ir Genę Šimkienę su šeimomis 
ir Lietuvoje seserį Stefą. Lietu
voje mirė a.a. Sofija Melny
kienė, Vlado Melnyko brolienė. 

• Rudeninis parapijos var
totų daiktų ir drabužių išparda
vimas, kurį jau daug metų orga
nizuoja parapijos tarybos lab
daros sekcija, dėkoja visiems, 
kurie darbu ir daiktais prisidėjo 
prie šio išpardavimo, iki šiol 
didžiausio pasisekimo, atnešu
sio $18,703. pelno. 

• Sekmadieniais parapijos 
salėj yra platinami bilietai į 
pranciškonų Vasagos vasarvie
tės 50-mečio ir "Kretingos" sto
vyklų 25-mečio paminėjimo iš
kilmes, kurios vyks lapkričio 10 
d., 7 v.v. parapijos salėse. Iškil
mėse dalyvaus vysk. Paulius l AUKOS l Baltakis, OFM, kuris kartu su •· __________ ..... _ kitais rūpinosi 25 akrų žemės 

Šv. Jono lietuvių kapi- nupirkimu ir pradėjo ruošti sto
nėms aukojo: $100 - E. Del- vyklavietei patalpas. 
kuvienė, O. Skėrienė; $50 - F. • Kelionė į Lietuvą, į Ma-
Mačiulienė. rijos apsireiškimų Šiluvoje 400 

A.a. Eugenijaus Kala- metų jubiliejų, planuojama 
sausko šviesiam atminimui pa- 2008 m. rugsėjo 4-18 d.d. 
gerbti V. J asinevičienė ir šei- • Mišios sekmadienį, lapkri
ma, užjausdama velionies my- čio 4: 8 v.r. už šelmių ir Seliokų 
limus -žmoną Kazelę (Winni- šeimų mirusius; 9 v.r. už a.a. 
peg), sesutę Stefaniją ir miru- Juozą Oleką; 10.45 v.r. už Vė
sių brolių šeimas Lietuvoje Tė- linių Mišioms pavestas sielas, 
viškės žiburiams aukojo $100. už a.a. Kazimierą, Ireną ir Bro-
CLEAN FOREVER. Valome ki- nių Ardavičius, už Karosų ir 
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 val. Labai gera 
kokybė. 416 503-1687. 

Dienos šviesos taupymo 
laikas baigiasi lapkričio 4, 
sekmadienį. Patartina laik
rodžių rodykles atsukti vieną 
valandą atgal šeštadienio va
kare. 

J armalavičių šeimų mirusius; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tuo sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Ateinantį sekmadienį pa
maldos 11.15 v.r. su Šv. Komu
nija. Jose vargonuos Jūratė 
Landsbergytė. Pamokslas bus 
anglų kalba, pamaldų metu vyks 
sekmadienio mokyklos pamo
kos, po jų konfirmantų pamoka. 

• Moterų draugijos susirin
kimas, turėjęs įvykti sekmadienį, 
lapkričio 4, įvyks lapkričio 18 d. 

• Tarybos posėdis įvyks 
antradienį, lapkričio 6, Vandos 
Norvaišienės bute. 

Lietuvių Namų žinios 
• Spalio 28 d. LN svetainėje 

pietavo 138 svečiai. Svečių kny
goje pasirašė Dimos Zarkadas, 
Toronto, Irena Germanovičiū
tė, Toronto-Vilnius, Kristina 
Germanovic, Vilnius, Leonar
das Germanovičius, Vilnius. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - lapkričio 7, trečiadie
nį, 7 v.v. LN seklyčioje. 

• Bare "Lokys" tęsiamos 
tiesioginės Lietuvos televizijos 
transliacijos. Dėl platesnės in
formacijos, programų tvarka
raščio ir laiko prašome skam
binti į LN raštinę tel. 416 532-
3311 arba į barą tel. 416 534-
8214. 

Maironio mokyklos žinios 
• Spalio 27 d. R.D. Puteriai 

fotografavo vyresniųjų skyrių 
mokinius (nuo 5 sk. iki abitu
rientų). Lapkričio 10 d. foto
grafuos mokinius nuo jaunųjų 
darželio iki 4 sk. 

•Jaunųjų ir vyresniųjų dar
želių mokiniai linksmai pami
nėjo Kaukių šventę su paradu 
mokykloje spalio 27 d. 

• Maironio mokyklos mo
kytoj ai liūdi kartu su Aukštes
niųjų lituanistinių kursų vedėju 
Mykolu Slapšiu, netekusiu savo 
močiutės a.a. Konstancijos Juk
nevičienės. 

• Dėmesio! Skelbiame Mai
ronio mokyklos metraščio vir
šelio konkursą. Kadangi šie 
metai mums yra jubiliejiniai, 
tai norėtume paruošti naują 
metraščio viršelį. Konkurse gali 
dalyvauti visi mokiniai. Projek
tus paruošti juodu rašalu ant 
balto lapo. Viršelyje būtinai tu
ri būti užrašas: TORONTO 
MAIRONIO MOKYKLA. Pie
šinyje reikėtų naudoti lietu
višką tematiką; taip pat galima 
tai surišti su Torontu ar Kana
da. Galite semtis idėjų iš tauto
sakos, Maironio kūrybos ir pan. 
Įteikti projektus iki š.m. gruo
džio 15 d. savo klasės mokyto
jams. Živilė 

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų žinios 

•Krentant auksiniams la
pams prasidėjo nauji mokslo 
metai. Su nauja pradžia sveiki
nu mokinius, norinčius daugiau 
pažinti Lietuvos istoriją ir pra
turtinti lietuvių kalbos žinias. 
Sveikinu ir supažindinu su nau
jomis mokytojomis-pagalbinin
kėmis, padėsiančiomis lituanis
tinių kursų mokiniams - Rasa 
Kapenic ir Gitana Judvityte. 
Ačiū joms. Labai dėkoju buvu
sioms mokytojoms Siginai Kat
kauskaitei, kuri ne vienerius 
metus mokė Lietuvos istorijos 
ir ne vienam mokiniui suteikė 
progą pajusti istorinę dvasią. 
Ačiū mokytojai Eglei Juškaitie
nei, kuri gana turiningai ir raiš
kiai atvėrė duris į lietuvių kalbą 
bei literatūrą. Ačiū joms ir sėk
mės jų gyvenimo keliuose. Su 
mokslo metų pradžia ir visiems 
sėkmės! Mykolas Slapšys, 

Lituanistinių kursų vedėjas 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje spalio 28 d., 11 val. buvo atnašau
jamos šeimų Mišios. Giedojo vaikai ir jų mamytės. Skaitinius 
skaitė Viliutė Mickutė, Daiva J augelytė-Zatkovic ir Dainava 
Jurkutė-Blayney. Bendruomeninę maldą -Audra Verbylaitė
Zicca. Mišių auką atnešė William Zicca, Lina Jaugelytė-Zatko
vic ir Darius Jaugelis-Zatkovic. Buvo labai džiugu šventovėje 
matyti tiek daug jaunų mielų veidų. 

Sėkmingai praėjo "Nidos" klubo rengta "Octoberfest". 
Susirinko daug svečių iš abiejų parapijų. Gausias ir sočias vai
šes paruošė Rimeikių šeima. Dalyvius akordeono muzika 
linksmino Jonas Rimeikis. Vyko loterija. Prie baro buvo galima 
atsigaivinti alučiu ir kitokiais gėrimais. 

Aušros Vartų parapijos metiniai pietūs bus lapkričio 18 d. 
Visi kviečiami. DS 

Montrealio Aušros Vartų choro iškyla į "Eastern 
Townships" įvyko spalio 14 d. Kartu dalyvavo ir pora Šv. 
Kazimiero chorisčių bei svečių. Išvažiavome nuo Aušros Vartų 
šventovės po Mišių 12.30 v.p.p. Važiavome į St. Benoit du Lac 
benediktinų vienuolyną prie Mamphremagog ežero. Ten choras 
giedojo didžiojoje vienuolyno šventovėje 5 lietuviškas giesmes. 
Prieš giedant Libera, Paulausko, klebonas kun. Gediminas 
Mieldažis prašė visus prisiminti mirusius choristus. Dirigavo 
choro vadovas Antanas J. Mickus, vargonavo jaunas vargoni
ninkas Aleksandras Graziana, kuris pabaigai puikiai atliko 
Bacho Tocatta. Po to choristai ir svečiai pavaikštinėjo gamtoje, 
pasigrožėjo rudens lapų spalvomis. Aplankėm Orpailleur vyno 
gamyklą. Vakarieniavome "Le Tir Bouchon" restorane, kuria
me choristai linksmimo visus savo dainomis. Grįžom į Mont
realį 10 v.v. Choras labai dėkingas Vilijai ir Ryčiui Bulotoms, ku
rie suorganizavo šią puikią rudens iškylą. Antanas J. Mickus 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Onos draugijos susirinkimas įvyks sekmadienį, lap

kričio 11. 
"Knights of Columbus" paruoš pusryčius sekmadienį, lap

kričio 18, ir gruodžio 2 d. Po pusryčių bus "bingo". Visi kviečia
mi. VL 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio koncerte š.m. spalio 7 d., 
Montrealio chorvedys muz. Aleksandras Stankevičius (vidury
je) pagerbė muz. a.a. Kazimierą Žižiūną už jo labai žinomą 
dainą Šlama šilko vėjas, pakviesdamas į priekį jo dukteris 
Francis Engei (k.) ir Ano Šilkauskienę Ntr. M. Markauskaitės 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349 

ADAMONIS CASTELLI INISURANCES 
LABRE CQU E, B R OUILLE T TE, CAS T ELLI IN C. 

1001 SHERBROOK ST.E., SU ITE 555. MONTREA . QUE. H2l 1 L3 
: 514-286- 1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C. LB. 

TINKLALAPIS www.tzib.com yra remontuojamas, laikinai neveikia. 
Jį sutvarkius bus atspausdintas pranešimas. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa-
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) šiokiadieni
ais, darbo valandomis. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-
8531. 

.-----------„ 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, 0 11t M6S 1N6 

NIJOL B. BATES 
Tel. (4 16) 763•51 61 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 


