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Žaidynės... ir dar kas?
Kas ketveri metai vykstančios tarptautinės sporto žaidy
nės, atrodo, kaskart vis labiau nutolsta nuo tikrosios, pri
gimtinės paskirties, vis labiau atsiskleidžia su priemaišomis
- nepaprastom iškilmėm, politikų dalyvavimu ir uždarbiais.
O žaidynės Pekine itin sujudino valstybių vadovus.

AV prezidentas G.W. Bush į olimpiados atidarymą nu
skrido. Vieni tą jo pasirinkimą gyrė, kiti peikė. Kanados
ministeris pirmininkas S. Harper neskrido. Tuoj pat
susilaukė priekaišto net iš buvusio ministerio pirmininko J.
Chretien. Lietuvos prezidentas V. Adamkus pasiliko namie
- bravo ne vienas pasakė. Visų politikų ir kitų žymūnų neiš
vardinsi. Tačiau dėmesys į juos kaikur rodėsi net didesnis
negu į sportininkus. Ir niekas nepaklausė, ar tie politikai
domisi sportu? Gal jų žmonos norėjo ar nenorėjo olimpiadon vykti? Žinoma, klausimai gali atrodyti naivūs. Tikrieji
valstybių vadovų apsisprendimo motyvai vykti - nevykti
glūdi susigūžę politiniuose skersvėjuose, kurie ne visada iš
tos pačios pusės pučia. Žmogaus teisių klausimas, dar vis
pakibęs kaip Damoklo kardas, stabdo nuoširdumą, kelia
kreivas šypsenas, kai reikia susitikti ir rankas paspausti.
Raudonieji režimai ir vakarietiškos demokratijos vis dar tik
iš bėdos bendrauja, vis dar tęsiasi slapta kova, viešai tarp
valstybiniais bendravimais pavadinama. O gyventi reikia ir
tiems, ir tiems. Prekyba negali sustoti, konkurencija negali
išnykti. Taigi, daugiau galvosūkių, negu viso gero ir ramy
bės. Apie politikus olimpiadoje dalyvavusius ir nedalyvavu
sius dar lieka daug medžiagos pasisakyti. O kinai nėrėsi iš
kailio norėdami parodyti, kad ir po raudona vėliava gyve
nantys gali sportinių aukštumų pasiekti, o jau atidarymo iš
kilmių programa vargu ar kada bus įspūdingesnė? Nėra
abejonės, kad kinų pastangos siejosi su įprasta propaganda.

J

AUGELIS dar prisimena Maskvoje vykusią sporto
olimpiadą, ir tai dar tuo metu, kai Lietuva buvo
raudonųjų rusų okupuota. Prisimena boikotų orga
nizavimą, sėkmingus ir nesėkmingus išpuolius, įvairias pro
pagandas, nieko bendro su sportu neturinčius reiškinius ir
įvykius. Tokiais atvejais stipriau prasiveržia ir klausimas,
kodėl sportas nebe sportui, o tampa tam tikra patogia prie
mone siekiant visai kitų tikslų? Net ir savo tautiniams jaus
mams sužadinti geriausiomis vietomis tampa sporto salės,
kuriose rungtyniauja įvairių valstybių komandos. Tiek žai
dėjai, tiek žiūrovai tenai sudaro ypatingą vienetą, kuriam,
rodos, daugiau rūpi ne tiek tas rungtyniavimas, kiek laimėji
mas bet kokia kaina... Tik sporto specialistai analizuoja,
kaip kuris sportininkas atlieka savo užduotį. Kitiems svarbu
Lietuvos širdis, per amžius atlaikiusi visas okupacijas ir karus, šiandien vėl laisva ir pulsuo
ne kaip sportuoja, bet kas laimi, kuri valstybė kurią nugali,
janti tikėjimo, vilties ir meilės ritmu...
kurios šalies sportininkai gauna daugiau medalių, kurios
mažiau. Dėl jų net ginčai vyksta, ieškomi skriaudų atitaisy
mai... Mat tie medaliai reiškia kai ką daugiau - su garbe ri
šami ir pinigai. Šiandien jau niekas nebesistebi, kad sportuo
jama dėl pinigų, ir tai dėl sumelių nemažų. Mažiau žinoma,
kaip diktatūrinių režimų šalyse yra apmokami iškilūs spor
Represinių struktūrų ne valdyti skurstančią visuome
ALGIMANTAS ZOLUBAS
tininkai, olimpinių žaidynių laimėtojai. Demokratinėse
liko, neliko baimės, tačiau vi nę. Išnykus geležinei uždan
Atgavusios nepriklauso sų lygių valdžioje išlikusi no gai, plačiai atsivėrus valstybės
valstybėse, taigi ir Lietuvoje, valstybė skiria nemažas sumas
mybę
Lietuvos ūkio tvarkyto menklatūra bei jų palikuonys sienoms nuo skurdo, nuo ti
laimėtojams. Ar sportas kaip gera priemonė kitiems tiks
jai
bei
tikrieji represinių struk pasiliko skurdu paremtą val ronijai prilygstančio valdymo
lams siekti yra neigiamas reiškinys - klausimas svarstytinas.
tūrų
šeimininkai
ir vadovai - dymą.
Daug kas šių laikų gyvenime yra nutolę nuo prigimtinės
didelė tautos dalis priversta
buvusi
partinė
nomenklatūra
esmės. Materializmo poveikiai stiprūs. Taip ir sportas kai
Lietuvoje didėja socialinė trauktis iš tėvynės.
- iš sovietmečio atsineštais atskirtis, gausėja milijonierių
kam tampa siektina profesija. Gal ir šių laikų visuomenė
O buvusi nomenklatūra,
ūkininkavimo metodais elgėsi ir skurdžių, kas klanui padeda vedama neišnykusio grobuo
reikalauja gladijatorių? Tačiau, tikriausiai, niekas nelaukia
pagal anuometinės Rusijos valdžioje išsilaikyti; nepritek
ir nesitiki tokio pat likimo imperijos, kurioje tie gladijatoniško instinkto, turto, lėšų val
modelį: išgrobstė kolūkių bei liuje gyvenančios tautos dalies
riai stebino tūkstantines išlepusių žiūrovų minias. ČS
džioje išsilaikyti randa (besi
įmonių turtą, tapo milijonie mintys ir siekiai sukasi aplink
tęsianti prichvatizacija, Euro
riais. Tačiau tų milijonų jie buities gerinimo reikalus, to
pos sąjungos fondai bei šešė
nemoka valdyti, administruoti dėl jos akiratyje valstybės tvir
linė ekonomika).
taip, kad jie kurtų naują turtą, tinimo idealui vietos nelieka.
Tokiai valstybei patikėti
tvirtintų valstybę. Valstybė su Tokius žmones lengva valdyti,
“Vasara su M.K. Čiurlioniu” Druskininkuose - 2,3 psl.
valdyti didelius ūkio objektus
savo turtu taip pat nesusitvar mulkinti pažadais, minima
Kraštiečių šventė Paobelio dvare - 4 psl.
yra pavojinga, nesaugu, nes
ko, jis apaugęs parazituojan liais priedais prie pensijų ar
Lietuva “Europos dienose” Ukrainoje - 6 psl.
per nepaveikų valdymą, sieki
čiomis biurokratinėmis insti atlyginimų nupirkti balsus rin
Per gyvenimą veda muzika... - 8 psl.
mą naudos klanui, jie banktucijomis, kurios tą turtą iš kimuose.
Sol. Elzbietos Kardelienės stipendijų fondas - 9 psl.
rotuoja arba pigiai parduo
tirpdo tenkindamos savo inte
Paradoksaliai atrodo pa
Istoriniai duomenys apie Lietuvą - 10,11 psl.
dami kitoms valstybėms.
resus. Didžiulė biurokratų dėtis, kai klanas negebėdamas
Milijonieriai krepšininkai olimpiadoje - 12 psl.
armija turto ir valstybės valdy didelių turtų paveikiai valdyti,
Šuo - vaikų draugas - 13 psl.
mui skirtas lėšas “pravalgo”. sugeba prisigrobtais turtais
Nukelta j 5-tą psl.
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G> HELlffllAME Gf/tlIMt
Kretingos pranciškonų
gimnazijos auklėtiniai šiuos
mokslo metus pradėjo naujai
įsteigtoje gimnazijoje, o ma
žesnieji broliai pranciškonai
po beveik 70 metų atgavo tei
sę vadintis tikraisiais ir vie
ninteliais Kretingos pranciš
konų gimnazijos steigėjais ir
šeimininkais. Broliams pran
ciškonams priklausė dar
1933 m. pranciškono kun.
Augustino Dirvelės, OFM,
iniciatyva įsteigta gimnazija.
Dėl to praėjusių metų gegužę
Mažesniųjų brolių Lietuvos
Šv. Kazimiero provincija,
atstovaujama provincijolo
kun. Astijaus Kungio, OFM,
ir mokyklos bendruomenė
kreipėsi į Kretingos rajono
savivaldybės administraciją
prašydami leisti gimnazijos
patalpose įsteigti viešąją
įstaigą Pranciškonų gimnazi
ją. Pranciškonų įsteigtoji
gimnazija vykdys pagrindinio
ir vidurinio ugdymo progra
mas, rūpinsis moksleivių ir
mokytojų katalikiškos pasau
lėžiūros formavimu. Ren
giamasi bendradarbiauti su
kitų šalių katalikiškomis mo
kyklomis, organizuoti mai
nus, specialias vasaros sto
vyklas ir kitus mokslo, kul
tūros bei religinius renginius.
Jėzaus draugijos gene
ralinis prepozitas kun. Adol
fo Nicolas lankėsi Lietuvoje
rugpjūčio 21-26 d.d. Sausio
mėnesį išrinktas naujas jė
zuitų generolas aplankė tris
Lietuvos jėzuitų centrus,
veikiančius Vilniuje, Šiau
liuose ir Kaune. Susitiko su
juose dirbančiais jėzuitais, su
jėzuitų mokyklų personalu ir
auklėtiniais, taip pat su Ig
naco Lojolos dvasingumu gy
venančiais katalikais pasau
liečiais. Rugpjūčio 22 d. kun.
Adolfo Nicolas aukojo Mi
šias Vilniaus Šv. Kazimiero
šventovėje, aplankė Šiaulius
ir aukojo Mišias Šv. Ignaco
šventovėje, rugpjūčio 24 d.

buvo Kaune, aukojo Mišias
Šv. Pranciškaus Ksavero
šventovėje. Vėliau Kauno ar
kivyskupijos konferencijų sa
lėje jis kalbėjo susirinku
siems apie dvasingumą ir
kaip Dievą išgyventi kasdie
nybėje. Susitikimo pabaigoje
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
provincijos vadovas kun. Al
donas Gudaitis svečiui pado
vanojo lietuviškojo Rūpinto
jėlio skulptūrą.
Rugsėjo 1-osios proga
daugybė jaunimo kartu su
sostinės aukštųjų mokyklų
vadovais ir dėstytojais Vil
niaus arkikatedroje dalyvavo
tradicinėmis tampančiose
Mišiose. Iškilmingas Mišias
aukojęs Vilniaus arkivysku
pas kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis kreipėsi į susi
rinkusią akademinę bend
ruomenę ir moksleiviją žo
džiais: “Jūs esate žemės drus
ka, apsauganti visuomenę
nuo sugedimo”. Už sėkmin
gus naujuosius mokslo me
tus, teisingus Lietuvos politi
kų sprendimus vykdant švie
timo reformą aukotose Mi
šiose dalyvavo Vilniaus uni
versiteto, Vilniaus peda
goginio universiteto, Mykolo
Romerio universiteto, Lietu
vos karo akademijos bei kitų
aukštųjų mokyklų auklėtiniai
ir jų dėstytojai. Giedojo Vil
niaus pedagoginio universi
teto mišrusis choras, vargo
navo Renata Marcinkutė.
Popiežius Benediktas
XVi lankysis Prancūzijoje rug
sėjo 12-15 d.d. Apaštalinės
kelionės tikslas yra Bažnyčios
Prancūzijoje aplankymas ir
sustiprinimas bei Mergelės
Marijos apsireiškimo Lurde
150 metinių paminėjimas.
Pirmiausia Šv. Tėvas keliaus į
Paryžių, kur susitiks su ti
kinčiaisiais, taip pat bus pri
imtas Prancūzijos prezidento
Nicolas Sarcozy. Po to keliaus
į Pirėnų kalnų papėdėje įsikū
rusį Lurdo miestelį.

“Vasara su M.K. Čiurlioniu”
Druskininkuose
universitetas) pranešime Apie Jakubėno pėdsakai čiurlionismuzikinės poezijos konceptą, tikoje.
Liucija Stulgienė ėmėsi dr. Radosveta Bruzaud (Pary
Rimtose, aštriose, atviro
sunkaus uždavinio nuolat, žius, Sorbonos universitetas)
se diskusijose buvo nužymė
metai iš metų, gilintis į M.K. Polifonijos idėja M.K. Čiurlio tos svarbiausios problemos,
Čiurlionio gyvenimo ir kūry
nio vizualiuose kūriniuose, dr. esminiai sąvokiniai lietuvių
bos požiūrius. Ir atrasti vis
genijaus gyvenimo tarpsniai.
naujas tiesas. Šeštoji studijų
Žinoma, buvo keliami kūrybi
savaitė, vykusi š.m. liepos 31niai, profesiniai, organizacirugpjūčio 5 d.d. Druskinin
nai klausimai, kurie šiandieną
kuose ir mėgino šiuos visus
jaudina menotyrininkus ir
reiškinius suprasti ir įvertinti.
muzikantus. Naujų meninin
Pradedant “Vasaros su M.K.
ko kūrybos faktų pateikė giliai
Čiurlioniu” studijų savaitę, ją
išstudijavę Čiurlionio kūrybą
sveikino Muzikų rėmimo fon
ir gyvenimą paskaitininkai:
do direktorė Liucija Stulgie
Rūta Skudienė (Plokštelių lei
nė, Druskininkų vicemerė
dykla “Semplice”) M.K. Čiur
Kristina Miškinienė, kiti sve
lionio kūrybos sklaidos naujie
čiai, patvirtindami M.K. Čiur
nos, Gražina Jaronienė (Čiur
lionio, pasaulinio menininko
lionio draugijos Senosios Va
svarbą ir vietą meno pasauly
rėnos skyrius) M.K. Čiurlionio
je. Mes, eiliniai žmonės, išei
kūrybos Varėnos krašte puose
M.K. Čiurlionis.
name į gyvenimo sceną, pabūlėjimo tradicijos, susitikimasDail.
A.
Varno
portretas
name joje - vieni ilgiau, kiti
pokalbis su prof. Edvardu
trumpiau, - ir pasitraukiame Tamara Ismagulova iš Sankt
Riepšiu (Lietuvos žemės ūkio
nuo jos. Ir per laiką, skiriantį Peterburgo, analizuodama
universitetas) ir Druskininkų
gimimą nuo mirties, tikriau naująsias tapybos kryptis ir
garbės piliečiu menotyrininku
siai kiekvienas bent kartą pa Čiurlionio kūrybą. Gilius psi
Adelbertu Nedzelskiu.
klausiame save, kokia gi mūsų chologinius Čiurlionio kūry
Visus konferencijos moks
esybės prigimtis, kokia mūsų bos požiūrius atskleidė filoso
lininkų darbus vienijo bendra
egzistencijos prasmė? Savaitę finės bei lyginamosios kryp studijų savaitės esmė: Čiurlio
įprasmino prof. Birutės Vai- ties tyrėjai (darbai) - prof. dr.
nio meno, dvasingumo bei in
niūnaitės fortepijoninės mu Krescencijus Stoškus (Vil telekto prasmė ir problemati
zikos koncertas.
Reikšmingi konferencijos
(vadovas doc. dr. Rimantas
Astrauskas) pranešimai at
skleidė giliausius filosofinius,
struktūrinius ir semiotinius
M.K. Čiurlionio kūrybos po
žiūrius. Buvo skaityti analiti
niai Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijos mokslininkų
pranešimai: prof. dr. Gražinos
Daunoravičienės M.K. Čiur
lionio modernizmas: kriptogra
fija, numerologija, palindro
mai ir kt., doc. dr. Rimanto
Janeliausko M.K. Čiurlionio
kūrybos proceso savaimingieji
aspektai, prof. dr. Eugenijaus
Ignatonio M.K. Čiurlionio ir Studijų savaitės “Vasara su M.K. Čiurlioniu” atidarymas
EGIDIJUS MAŽINTAS

ka bendroje to meto ir dabar
ties pasaulio visuomenės būk
lėje. Pristatyti leidiniai, reikš
minga vargonų muzikos istori
jai, muzikologės ir vargoni
ninkės Jūratės Landsbergytės
knyga Vargonų muzika Lietu
voje, almanachas M.K. Čiur
lionis ir pasaulis / Čiurlionis
and the World (sudarė ir pa
rengė doc. dr. R. Astrauskas).
Savo tautinės muzikinės kultū
ros, tautinio savitumo menki
nimas - vienas kraštutinumas.
Skaitydami XX š.vidurio
fantastų knygas, kad trečiuoju
Martynos Plioplytės foto darbas iš ciklo Vandens iliuzijos
tūkstantmečiu visos kalbos ir
kultūros susilies, o pasaulyje
V Bacevičiaus fortepijoninės niaus pedagoginis universite vyraus kelios kalbos, šios per
kūrybos interpretacijos klausi tas) M.K. Čiurlionio dorovinis spektyvos apžavėti skaitytojai
mai, Virginijos Unguraitytės credo, Stasys Urbonas (M.K. kažin ar suvokė, kad tie “sva
(Lietuvos muzikos ir teatro Čiurlionio namai Vilniuje) jonių laikai” ateis taip greitai
akademijos Kauno fakulte M.K. Čiurlionio pasaulis kaip ir kaip tai nuskurdins nūdie
tas) M.K. Čiurlionio Noktiur naujas dvasinis kontinentas ir nos pasaulį. Kalbos nugalėto
no cis-moll redakcijų lygina šiandieninė tautinio dvasingu jos praranda maitinančią ap
moji analizė. M.K. Čiurlionio mo krizė, Salomėja Jastrums- linką. Kad ir modernistinis vie
reikšmę ir vietą pasaulio me kytė (Vilniaus dailės akade nodumas negarantuoja tau
ne pagrindė garbių viešnių iš mija) Aukščio pojūčio registrai tinės muzikinės kultūros rai
užsienio darbai: daugelio pa M.K. Čiurlionio tapyboje, doc. dos. Todėl vargu ar yra ma
saulio universitetų garbės na dr. Jonas Bruveris (LMTA) nančių, kad kiek galima grei
rė etnomuzikologė prof. An Konstantino laiškas Sofijai, Ri čiau būtina naikinti įvairovę?
na Czekanowska (Varšuvos ta Nomicaitė (LMTA) Vlado
Nukelta į 3-čią psl.
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lii SAVAITĖ LIEIUVOJE

Folklorinio ansamblio “Nendrelė” narės, dalyvavusios “Vasara su M.K. Čiurlioniu” studijų
savaitėje

“Vasara su M.K. Čiurlioniu”...
Atkelta iš 2-ro psl.

Nesąžiningi žmones, tvar
kantys ekonomiką, ūkį, prida
ro materialinių nuostolių. Ne
sąžiningi žmones, atsakingi už
kultūrą, pridaro tokių nuosto
lių, kurių negalima išreikšti.
Ekonomikos spragas galima
užpildyti, o nuostolio kultūrai
dažniausiai niekuo negalima
padengti. O tokių nuostolių
ne be valdžios ir kultūros dar
buotojų kaltes pridaryta aps
čiai. Jeigu mūsų kultūros kli
matas nepasikeis, tai praside
danti šalyje ekonomine depre
sija tęsis labai ilgai.
Konferenciją pratęsė ir
papilde koncertai ir parodos,
susijusios su M.K. Čiurlionio
esmine kūrybos idėja - filoso
finiu gamtos suvokimu, gilinimusi į pasaulio ir gamtos vie
nybės prasmę. Studijų savai

tės dienomis pristatyta iškilios valio ‘Druskininku
vasara su
v6
dailininkės Ramunės Vėliu- M.K. Čiurlioniu’ akimirkos
vienės darbų retrospektyvinė (Druskininkų M.K. Čiurlio
paroda (V.K. Jonyno galeri nio muzikos mokykla) atida
ja). Sudomino prasminga jau rymas, vyko Druskininkų moks
nos fotomenininkės, Klaipė leivių piešinių ir eilėraščių M.
dos universiteto studentės K. Čiurlionio kūrybos temo
Martynos Plioplytės 15 gilių, mis konkursų geriausių darbų
muzikalių, sudėtingos foto- pristatymas, koncertavo Meist
technikos meninių darbų pa riškumo mokyklos smuikinin
roda Vandens iliuzijos (Sanato kai. Senosios Varėnos ir Drus
rija “Lietuva”), atskleidžianti kininkų šventovėje skambėjo
prasmingą mūsų gamtos gro sakralinė muzika, atliekama
žį, filosofiškai apmąstanti jau solisto Mindaugo Žemaičio
nos moters dalią. Dailininkų (baritonas), Daivos Gudelevisąjungos narės Eglės Petrai- čiūtės (altas), Žibutės Valkaitytės-Talalienės paroda (Ma tytės (fleita), Živilės Survilai
žoji galerija) jungė brandžiau tės (vargonai). Pastarosiomis
sius menininkės tekstilės ir dienomis inspiruojanti muzi
akvarelės darbus. Įvyko LID kos ir dailės romantinė nuo
narės Alinos Myšalo dailės taika, ko gero, atitiko mūsų
darbų parodos (Socialinių pa dvasingumo siekį, sąsajas su
slaugų centre), o taip pat Vy M.K. Čiurlionio vizijomis ir
tauto Valentukevičiaus aktua dvasingumu.
lių fotografijų parodos Festi
(Ntrs. J. Valiušaiėio)

Energija ir pavojai
DR. R. GAJAUSKAITĖ,
kriminologė

Tauta be valstybės, kaip
be namų. Valstybė užima tam
tikrą teritoriją, kurią privalu
saugoti ir puoselėti, kad tau
tai būtų gera gyventi, vystytis
ir klestėti. Sovietinė okupacija
paliko Lietuvoje pastatytą ypa
tingai pavojingą lietuviams,
Europai ir netgi pasauliui ga
mybinį objektą - Ignalinos AE.
Pastatė pačioje pavojingiausio
je vietoje - tektoninėje zonoje,
kurioje nuo amžių formuojasi
žemės drebėjimai. Jie nevaldo
mi ir todėl gali sugriauti AE,
kas reikštų daug didesnę ka
tastrofą nei Černobylio. Tačiau
okupantai slėpė šią informa
ciją, o šiandien likę valdžioje
komunistai taipgi tyli.
Tauta turi žinoti, kad tik
neseniai praėjusio Kalining
rado srity žemės drebėjimo
metu buvo užfiksuota: pirmoji
banga 4 balų stiprumo, o ant
roji - 5.3 balai. Kadangi Lie
tuva ir Kaliningradas yra ant
tos pačios tektoninės zonos,
besitęsiančios nuo Apeninų
(Italija) iki Kolos (Rusija) pu
siasalio, tai žemės drebėjimo
aidas Kaliningrade atsiliepė ir
Ignalinoje 4 balų stiprumu.
Tačiau visuomenei apie šiuos
aidus Lietuvoje nebuvo pra
nešta. Tikslingai, nes dabar

planuojama naujoji AE, igno Europos tektoninėje zonoje
ruojant šį gamtinį faktorių, (nuo Apeninų iki Kolos pu
grąsinantį ne tik Lietuvai, bet siasalio), o jau pastatytus ir Europai genocidu.
sustabdytų ir likviduotų; pri
Tauta turi žinoti, kad “ge pažintų, kad branduolinė
ležinė uždanga”, - ne tik so energetika yra pavojinga žmo
vietinis paveldas. Tarptautinės nijos sveikatai, gyvybei ir ge
organizacijos TATENA ir netikai, todėl ji neremtina vi
PSO 1956 m. pasirašė sutartį soje ES, o pirmenybė teikia
dėl duomenų apie įvykusių ma alternatyvios energetikos
avarijų branduoliniuose ob vystymui (terminių vandenų,
jektuose neskleidimą.
vėjo, biodujų naujojimui); ne
Tik paskelbus Kremliaus remti jokios energetikos vys
slaptuosius protokolus apie tymo posovietinėse valstybėse,
Černobylio avariją, išaiškėjo jei ta energija naudojama Ru
kokia tai žmonijai pražūtinga sijos karinėms bazėms ar Lusutartis buvo. Pasirodo, kad košenkos režimui remti; už
radioaktyvusis aplinkos užter drausti genocidu gresiančiose
šimas buvo 400-500 kartų di gamybiniuose objektuose
desnis negu po Hirošimos su- dirbti buvusių okupantų, ko
bombardavimo! Taigi ir žmo lonistų ar emigrantų specialis
nių aukų - tiek pat kartų dau tams, kaip apsisaugojimo
giau nei Japonijoje.
priemonę galimiems teroristi
Kad išsaugojus nesu niams aktams užkirsti.
sprogdintą AE, neužterštą ra
Pažymėtina, kad naujos
dioaktyvumu Lietuvos valsty AE idėja tarp politikų Baltijos
bės teritoriją privalome: ir Šiaurės šalyse susilaukė
kreiptis į tarptautinį teismą prieštaringų vertinimų: bran
dėl TATENOS ir PSO patrau duolinė energetika yra praei
kimo baudžiamojon atsako ties dalykas, su didele tiek te
mybėn už žmonijai pavojin roristinio išpuolio, tiek gamti
gos sutarties 1956 metais su nių sąlygų nestabilumo rizika.
darymo pasekmes (genocidą) Todėl Lietuvos valdžios atkak
ir žalą; kreiptis į ES parla lus siekis likti branduoline
mentą, kad uždraustų planuo valstybe, ieškant rėmėjų Len
ti, statyti ir eksploatuoti pavo kijos, Latvijos ir Estijos part
jingus gyvybei gamybinius ob nerystėje, turėtų būti įvertin
jektus (AE, karines, chemijos tas kaip sąmoninga tautos ir
ir bakteriologines gamyklas) ES išdavystė.

Penktasis straipsnis
Šiaurės Atlanto sąjungos-NATO Jungtinių pajėgų
vadavietės Brunsume (Olan
dijoje) vadas generolas Egonas Ramsas nepaneigė, kad
NATO turi konkretų Bal
tijos valstybių gynimo planą,
bet pareiškė apie tokius da
lykus garsiai nekalbąs. “Vie
šėdamas Estijoje nekalbėjau
apie tokius planus ir nekalbu
niekur kitur. Tai nėra šiuo
metu bent jau viešai erdvei
skirtas klausimas. Šiuos klau
simus turi spręsti politinis
NATO organas - NATO ta
ryba”, rugsėjo 4 d. sakė ge
nerolas Vilniuje. Kaip pra
neša BNS, jis teigė buvęs ne
teisingai suprastas ir paci
tuotas kai kurių Rusijos nau
jienų agentūrų.
Generolas pasiūlė at
kreipti dėmesį, ką pasakė
Vokietijos kanclerė Angela
Merkel, lankydamasi Esti
joje. “Manau, kad svarbus
ženklas buvo tai, kad A.
Merkel lankydamasi Estijoje
kalbėjo apie penktą NATO
sutarties straipsnį”, sakė E.
Ramsas. Kaip žinoma, penk
tasis NATO sutarties straips
nis numato bendrus Aljanso
šalių veiksmus tuo atveju,
jeigu būtų užpultas vienas jo
dalyvių. Šią savaitę pranešta,
kad Estijoje E. Ramsas pa
reiškė, jog “NATO turi vei
kimo programą Baltijos šalių
teritorijoje tam atvejui, jeigu
tektų panaudoti penktąjį
NATO sutarties straipsnį”.
Stabdo derybas
Baltijos šalių užsienio
reikalų ministeriai teigiamai
įvertino rugsėjo 1 d. Euro
pos Vadovų tarybos priimtą
sprendimą, atsižvelgiant į
Rusijos ir Gruzijos konfliktą
įšaldyti derybas dėl naujos
Europos sąjungos (ES) ir
Rusijos partnerystės sutar
ties. BNS žiniomis, Lietuvos
diplomatijos vadovas Petras
Vaitiekūnas, Latvijos - Ma
ris Riekstinis ir Estijos - Ur
mas Paetas šį klausimą svars
tė rugsėjo 2 d. Jūrmaloje įvy
kusiame susitikime. Jie ap
tarė kokią pagalbą Baltijos
šalys gali suteikti Gruzijai,
kokie bus tolesni ES ir Gru
zijos tarpusavio santykiai ir
kokių galimybių yra Gruzijos
piliečiams Europoje.
Baltijos šalių užsienio
reikalų ministeriai tikisi, kad
Rusija paklausys ES ragini
mų vykdyti anksčiau suda
rytą taikos sutartį ir įsipa
reigojimus. Jų teigimu, svar
bu tęsti derybas dėl humani
tarinės pagalbos Gruzijai ir
dėl to, kaip atitraukti Ru
sijos kariuomenę į pozicijas,
kuriose ji buvo iki konflikto.
Būtina nagrinėti kiekvieną
ES ir Rusijos santykių po
žiūrį, bet dabar negali būti
nė kalbos apie bevizio reži
mo su Rusija įvedimą ir kad
galimybė tęsti šias derybas

labai priklauso nuo tolesnių
Rusijos sprendimų dėl Gru
zijos.
Skirs lėšų vandeniui
Lietuvoje geriamojo van
dens tiekimo ir nuotekų tvar
kymo žinyboms plėtoti bei
modernizuoti 2007-2013 me
tais numatyta skirti apie
1.857 bln. litų ES struktūri
nių fondų paramos ir valsty
bės biudžeto lėšų. Rugpjū
čio 27 d. vyriausybė patiksli
no geriamojo vandens tieki
mo bei nuotekų tvarkymo
žinybų plėtros nuostatas,
apibrėžtas 2005 m. patvir
tintoje Vandentvarkos ūkio
plėtros strategijoje, ir nusta
tė šios plėtros kriterijus.
Vyriausybė numato stam
binti vandens tiekimo įmo
nes, gerinti jų priežiūrą, už
tikrinti, kad gyventojams bū
tų tiekiamas kokybiškas ge
riamasis vanduo, kad jiems
būtų kuo labiau prieinamos
nuotekų tvarkymo paslau
gos ir kad sumažėtų šių pas
laugų savikaina bei joms rei
kiamų pašalpų poreikis. Šiuo
metu viešai tiekiamu geria
muoju vandeniu Lietuvoje
aprūpinama apie 73% visų
šalies gyventojų, o nuotekų
tvarkymo paslaugos teikia
mos 62% gyventojų. Kaimiš
kieji regionai šiomis paslau
gomis aprūpinami daug
prasčiau nei miestai. Vyriau
sybės patvirtinta strategija
nustato, kad 2015 m. viešai
tiekiamu geriamuoju vande
niu turi būti aprūpinama ne
mažiau kaip 95% gyventojų.
Ši nuostata taikoma ir nuo
tekų tvarkymo paslaugų pri
einamumui.
Apdovanotas Valensa
Buvęs Lenkijos prezi
dentas, “Solidarumo” judė
jimo įkūrėjas, Nobelio pre
mijos laureatas Lechas Va
lensa apdovanotas Lietuvos
Užsienio reikalų ministeri
jos garbės ženklu “Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždė” už
nuopelnus Lietuvos valsty
bei ir jos užsienio politikai.
Apdovanojimą L.Valensai
įteikė Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Petras Vai
tiekūnas rugsėjo 4 d. Varšu
voje įvykusioje konferencijo
je “Sąjūdis-Solidarumas: stra
teginės partnerystės pradžia”.
“Prezidento L. Valensos
vadovavimo Lenkijai laiko
tarpiu 1990-1995 metais
buvo įveiktas abipusis nepa
sitikėjimas ir pakloti tvirti
pagrindai dvišalių Lietuvos
ir Lenkijos santykių plėtrai.
1994 m. balandžio 26 d. Lie
tuva su šia kaimynine šalimi
pasirašė draugiškų santykių
ir gero kaimyninio bendra
darbiavimo sutartį, kuri su
teikė dvišaliams santykiams
proveržį, atvedusį į strate
ginę Lietuvos ir Lenkijos
partnerystę”, rašoma URM
pareiškime. RSJ
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Kraštiečių šventė Paobelio dvare
ZITA BILEVIČIUTĖ

2008 m. liepos 26 d. Lie
tuvoje, Ukmergės rajone, Tulpiakiemio kaimo Paobelių
dvare įvyko nuotaikinga kraš
tiečių šventė. Susirinko gau
sus būrys dalyvių, nes apie
renginį buvo pranešta per Lie
tuvos valstybinį radiją. Šventė
prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis
Pagirių miestelio Švč. Merge
lės Marijos Apsilankymo
šventovėje. Mišias atnašavo
parapijos klebonas kun. Ri
mas Mačiulskis. Po šv. Mišių
buvo lankomi artimųjų kapai
Pagirių kapinaitėse.
Šventės pratęsimui Pa
obelio dvaro savininkė Joana
Vanagienė visus dalyvius pa
kvietė pas save į svečius. Kraš
tiečiai buvo sutikti prie gar
bės vartų su duona ir druska
bei užregistruoti svečių kny
goje. Susitikimą pradėjo Juli
ta Lopatienė, Tulpiakiemio
kaimo bendruomenės pirmi
ninkė. Ji pasveikino visus
kraštiečius, suvažiavusius iš
tolimiausių kampelių su šven
te, palinkėjo geros nuotaikos,
vienybės ir toliau darbuotis
Lietuvos labui. Buvo sudai
nuotas Giminių himnas, nes
juk pati Lietuva - tai giminių
kraštas.
Toliau sveikinimo žodį ta
rė Ukmergės savivaldybės ad
ministracijos direktorius Juo
zas Varžgalys bei Siesikų se
niūnijos seniūno pavaduotoja

Janina Staškūnienė. Kadangi
šventė sutapo su šv. Onos var
dinėmis, buvo pasveikintos ir
Onutės. O Ligita Sipavičienė,
Tulpiakiemio kaimo pradinių
klasių mokytoja, papasakojo
įdomią legendą apie Tulpiakiemio vardo atsiradimą. Pa
sirodo, kad žiloje senovėje gy
veno maža mergaitė, kuri ste
buklingu būdu iš vienos sėkly
tės savo kiemelyje išaugino
daug daug gražiausių visame
pasaulyje tulpių ir tapo labai
laiminga, todėl ir vietovė pa
vadinta Tulpiakiemiu.
Kraštiečių šventės Paobelio dvare bendras vaizdas

Paobelio dvaro savininkė
Joana Vanagienė

Svečių sutikimas su duona ir
druska Paobelio dvare. Cent
re - Julita Lopatienė - Tulpiakiemo kaimo bendruo
menės pirmininkė

Po to visi šventės dalyviai
vaišinosi tradicinėmis sunešti
nėmis lietuviškomis vaišėmis.
Ypač pasižymėjo “A.B. Ro
kiškio sūriai” Ukmergės sky
riaus sūrininkai, visus kraštie
čius vaišinę ypatingo skonio
milžinišku sūriu su kmynais,
Vyriausia šventės dalyvė Genovaitė Bilevičienė (centre)
pagamintu specialiai tai šven
Iš 160 renginio dalyvių mininkei Joanai Vanagienei
tei. Svečius linksmino Molėtų
raj. Videniškių kaimo kapela buvo išrinkta ir pagerbta vy už svetingumą ir nuoširdumą.
- ne vieno televizijos konkur riausia - tai Genovaitė Bilevi- Dar ilgai tą vakarą aidėjo se
so laimėtoja. Buvo šiltai pa čienė. Jai buvo įteikta atmini novinės lietuviškos dainos, o
bendrauta, pasidalinta jau mo dovana bei sudainuota Il poros sukosi svajingame valso
nystės prisiminimais, prisi giausių metų. Šventės rengėjai sūkuryje.
padėkojo Paobelio dvaro šei
minta Sibiro tremtiniai.
(Ntrs. Z. Bilevičiūtės)

Vilniaus sąjūdininkų susi
rinkimų dalyviai Tėvynės gy
nėjų klausimais priėmė doku
mentus “Dėl Krašto apsaugos
Savanorių Pajėgų perspektyvų” (LgPPKS). Jos branduolį su mas mokomas rytų kovos me
(2008.IV30) ir “Dėl Lietuvos daro buvę partizanai - antiso- nų, karybos meno, drausmės,
Respublikos jaunimo tarny vietinio pasipriešinimo daly supažindinama ir apmokoma
bos Lietuvos kariuomenėje” viai, šauliai, savanoriai, o taip naudotis ginkluote.
3. Jaunimo supažindini
(2008.VII.02). Vykstant dis pat buvę generolo įkurtos
Vietinės
rinktinės
kariai.
Są

mas
su Naujausių laikų Lietu
kusijoms apie profesionalios
junga
yra
sukarinta,
veikia
vos
istorija,
taip pat su kitur
kariuomenės efektyvumą ir
kaip
patriotinė,
savarankiška
plačiau
ir
nuodugniau
nedės
būtinybę, tikslinga priminti
ir
visiškai
nepriklausoma
orga

toma
tarpukario
ir
pokario
is
kai ką iš Lietuvos kariuome
nizacija,
turinti
savo
vėliavą,
torija.
nės istorijos.
Sąjunga lėšų iš niekur ne
Lietuva yra dėkinga gene įstatus, skiriamuosius ženklus.
gauna, nerenkamas net nario
rolo Povilo Plechavičiaus veik
LgPPKS tikslai:
mokestis, sąjunga neturi pa
lai, kuri prasidėjo 1918 metais
1. Gen. P. Plechavičiaus
Lietuvos nepriklausomybės bei Vietinės rinktinės karių talpų. Savo iniciatyva ir vieti
pradžioje, kai Žemaitijoje jis savanorių, partizanų, žuvusių niais ištekliais sąjunga sugeba
organizavo pirmuosius savo kovų laukuose, pagerbimas ir per vieną vasarą kas 25 d. or
dalinius, partizanus. Jo didelio jų atminimo įamžinimas. Va ganizuoti jaunimo vasaros
ryžto dėka Žemaitija buvo ap žinėjama po Lietuvą, ieškoma stovyklas ir apmokyti apie 120
valyta nuo banditų bei plėšikų, partizanų ir Vietinės rinktinės jaunuolių skiepijant meilę,
buvo išvyti į šią Lietuvos dalį savanorių laidojimo vietų, jie pagarbą ir pasiaukojimą Tė
įsiskverbę bolševikai.
reikalui esant perlaidojami. vynei. Gavus paramos, per va
Antrojo pasaulinio karo Per šventes ant jų kapų pade sarą sąjunga galėtų apmokyti
metais vokiečiams okupavus damos gėlės, uždegamos žva 500 ir daugiau jaunuolių.
Šiuo metu sąjungoje yra
Lietuvą, generolas P. Plecha kutės.
per
3500 karių, pasiruošusių
vičius tapo Vietinės rinktinės
2. Darbas su jaunimu, jo
vadu, sugebėjęs pasipriešinti dorovinis bei patriotinis ugdy bet kada ginti Tėvynę ir kovoti
įvairiems nacių reikalavi mas, visapusiškas ruošimas už jos vientisumą, stabilumą
mams. Vietinė rinktinė gene Tėvynės gynimui. Organizuo ir nepriklausomybę, nes tai
rolo dėka nepateko į Rytų jamos jaunimo vasaros sto yra šventa kiekvieno savo Tė
frontą, tačiau patį generolą ir vyklos, kuriose jaunoji karta vynę ir tautą mylinčio ir ger
jo štabą naciai įkalino Salas- supažindinama su gen. P. Ple biančio piliečio pareiga.
pilio koncentracijos stovyklo chavičiaus ir Vietinės rinkti
Todėl dar kartą kategoriš
je. Generolas P. Plechavičius nės veikla ir jų svarba tautai. kai reikalaujame vykdyti Lie
tapo mūsų kovų dėl laisvės, Buvę Vietinės rinktinės kariai tuvos respublikos Konstituci
ryžtingumo, kovingumo bei savanoriai, pasipriešinimo da jos 1 skirsnio 3 straipsnį: nie
ištvermės simboliu.
lyviai, partizanai organizuoja kas negali varžyti ar riboti
1997 metų pradžioje susi patriotinio ugdymo pamokas. Tautos suvereniteto, savintis
kūrė Lietuvos generolo Povilo Vykdomas visapusiškas fizinis visai Tautai priklausančių su
Plechavičiaus karių sąjunga bei karinis parengimas, jauni verenių galių. Tauta ir kiek

Lietuvos gynėjų ruošimas
vienas pilietis turi teisę prie
šintis bet kam, kas prievarta
kėsinasi į Lietuvos valstybės
nepriklausomybę, teritorijos
vientisumą, konstitucinę san
tvarką. Tam pasipriešinimui
garantuoti turi būti vykdomas
visuomenės karinis apmokymas.
Pritardami LgPPKS veik
lai, siūlome šių tikslų įgyven
dinimui plačiau išnaudoti šios
organizacijos galimybes ir su
teikti jos veiklos plėtimui rei
kiamą paramą.

Už privalomą karinę tarnybą
2008.VIII.02 Ariogaloje
vykęs Lietuvos tremtinių, po
litinių kalinių ir laisvės kovų
dalyvių sąskrydis - “Su Lietu
va širdy” priminė apie komu
nistų vykdytą genocidą, jo pa
sekmes ir atkreipė dėmesį,
kad Lietuvoje turi būti telkia
mos jėgos Nepriklausomybės
idėjoms įgyvendinti bei ap
saugoti.
Sąskrydžio dalyviai pa
reiškė priekaištus valdžiai ir
politikams, kad Lietuva pa
laipsniui nuginkluojama, o
priimamos nuostatos samdy
tai kariuomenei organizuoti
prieštarauja Lietuvos respub
likos Konstitucijos nuosta
toms dėl piliečių pareigos gin
ti Tėvynę. Šiais klausimais są
skrydis priėmė rezoliucijas.
Atkreipė dėmesį, kad Vil
niaus sąjūdininkų susirinkimų

dalyviai jau anksčiau priėmė
dokumentus “Dėl Krašto ap
saugos Savanorių Pajėgų per
spektyvų” (2008.IV30) ir “Dėl
Lietuvos respublikos jaunimo
tarnybos Lietuvos kariuome
nėje” (2008.VII.02), tačiau
tarnautojai ir toliau įtikinėja
apie profesionalios kariuo
menės visuotinį efektyvumą ir
neišvengiamą būtinybę.
Dar kartą kategoriškai
pareiškia, kad tebesilaiko su
sirinkimuose išsakytos nuo
monės ir atkreipia dėmesį,
kad Lietuvoje yra daug žmo
nių ir organizacijų, siekiančių
dalyvauti Tėvynės gynyboje ir
remiančių privalomąją karinę
tarnybą kaip universalią jau
nimo patriotinio auklėjimo
formą ir Tėvynės visuotinės
gynybos stiprinimo priemonę.
(Straipsnis paruoštas pa
gal Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus tarybos kreipimąsi į
Lietuvos prezidentą, ministerį pirmininką, krašto apsau
gos ministerį, seimo narius
bei pagal sąskrydžio “Su Lie
tuva širdy” dalyvių kreipimąsi,
abu raštus pasirašius Tarybos
pirmininkui L. Kerosieriui ir
atsakingam sekretoriui A.
Budriūnui. Red.).
Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr.
1, Vilnius, 8 673 95837, L.
Kerosierius 231 81 11, P. Rut
kauskas 8 699 37691, el.paštas vilnius@sajudis.com , in
terneto tinklalapis www.sajudis.com. Inf.
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1 KANADOS ĮVYKIAI

S. Harper tikisi laimėti
2008 m. spalio 12 d. - rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą
GERBIAMI LIETUVOS PILIEČIAI,
Šių metų spalio 12 d. vyks rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Lietuvos Respublikos
piliečiai, gyvenantys užsienyje, rinkimų teisę gali realizuoti spalio 12 dieną atvykdami bal
suoti į Lietuvos Respublikos ambasadą Otavoje (130 Albert St., Suite 204, Ottawa, ON,
K1P 5G4), o taip pat iš anksto balsuodami paštu.
Kad pasiruošimas rinkimams vyktų sėkmingai ir sklandžiai, LR Ambasada Otavoje
tikslina turimą informaciją apie pilnamečius rinkėjus, gyvenančius Kanadoje. Kreipiamės
į Jus su prašymu iš anksto registruotis rinkimams - siųskite užpildytą rinkėjo anketą arba
skambinkite telefonu 613 567 5458. Anketą galima rasti ambasados tinklalapyje
www.ca.mfa.lt, taip pat pasiimti lietuvių kredito unijose Toronte, Hamiltone ir Mon
realyje bei Kanados lietuvių bendruomenės apylinkėse. Registracija rinkimams tęsiama
iki penktadienio, rugsėjo 26 d.
Mieli tautiečiai, kviečiame Jus pasinaudoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta
teise ir išreikšti savo pilietinę valią - dalyvauti rinkimuose!

LR AMBASADA KANADOJE

Taisytina žala
Atkelta iš 1-mo psl.

Kiek sovietmečio pramonės monstrų
bankrotavo, jau sunku išvardinti, tačiau, kai
kuriamas naujas, per dvi dešimtis bilijonų litų
kainuojantis energetikos galiūnas (Ignalinos
atominė elektrinė), visuomenei dera rimtai
susirūpinti. Jau dabar per senąją atominę
elektrinę, kaip teigia žiniasklaida, akivaizdžiai
plaunami pinigai, o kas dėsis per milžiniškas
statybas?.. Visuomenės sąskaita “išplauna
mais” pinigais valdžioje tvirtės klanas.
Ir blogiausia tai, kad didžiausia vertybė valstybė - palikta valdyti buvusiai komunisti
nei partinei nomenklatūrai; visų lygių valdžios,
išskyrus pastarąjį prezidentą, savo antroje ka
dencijoje susitapatinusį su nomenklatūrinin
kais, yra sovietmečio palikuonių klanas. Kla
nui valstybės reikalai rūpi tiek, kiek ji padeda
klanui tarpti. Užuot demokratinėje valstybėje
valdžios tarnavusios visuomenei, jos pasižymi
tironijai prilygstančiu valdymu. Klanas nebe
nori priklausomybės nuo Rusijos, nes pastaro
ji apribotų jo galias, neleistų be naudos impe
rijai nežabotai veikti, tačiau ir vengia kuo nors
papiktinti buvusį šeimininką, kad pastarasis
supykęs atitinkamu būdu neprimintų buvusios
priklausomybės, trumpai tariant, kolaboruoja.
Pastaruoju metu, kai prie buvusių nomenkla
tūrininkų jungiasi to paties kelmo atžalos
(darbiečiai, liaudininkai, socialliberalai), kla
nas taip suįžūlėjo, kad jau vertintinas kaip kli
ka - darinys savanaudiškais tikslais veikiantis
prieš visuomenės interesus.
Daugelį stebina padėtis, kad atgavusi ne
priklausomybę Lietuva, demokratiniu būdu į

seimą, savivaldybes renka minimo klano at
stovus, išrenka jų daugumą. Stebina, kad so
vietinių teismų sudėtis išliko visiškai nepasi
keitusi, kad šalyje įsigali teisinis nihilizmas ir
įteisinamas neteisingumas, korupcija. Apgai
lestaujama, kad neugdoma ir nesitelkia pilieti
nė visuomenė, kuri padėtį keistų. Išgyvenama,
kad darbingas jaunimas skurdo vejamas trau
kiasi iš Lietuvos į Vakarus. Tokia padėtis aki
vaizdžiai rodo, kokią žalą paliko tautai sovieti
nė okupacija, kokią žalą daro valdžioje įsitvir
tinę socialdemokratais persivadinę bolševikai
- SSRS palikuonys; tauta nebeturi galių atsi
spirti blogiui, kapituliuoja prieš klaną.
Bet yra ir antras lazdos galas. Buržuazijos
klanas negali lobti be galo, nes ištekliai bai
giasi - beveik penktadalis darbingos tautos
emigravo. Tikėtis darbščių, pasiduodančių
mulkinimui imigrantų, antplūdžio neverta.
Viltis, kad Europos sąjunga, tarsi melžiama,
bet nemaitinama karvė, leis klanui tarpti, o
tautai eiti į dar didesnį skurdą, neišmintinga.
Atėjo metas tautai ryžtingai apsispręsti,
pasinaudojus demokratijos mechanizmu nusi
kratyti tironijai prilygstančio buržuazijos klano
valdymo. Apsispręsti metas dabar, nes prieš
rinkiminės kampanijos šurmulyje per įvairių
partijų gražbyliavimą nesunku patekti į tas pa
čias žabangas. Apsisprendimui skatina patrio
tinės visuomeninės organizacijos, neabejingi
tautos būčiai iškilūs jos piliečiai.
Politologas publicistas, paskaitininkas,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys Vi
lius Bražėnas parengė ir išleido nemažu tiražu
bei išplatino įvairioms organizacijoms kom
paktinį diską, kuriame, pasinaudojęs didele
patirtimi politikos arimuose užsienyje, pataria
kaip einant į naujus seimo rinkimus apsi
spręsti.

ĄNTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981”
PIRKIMAS ir PARDAVIMAS
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės perinimo skambinkite

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

Federaciniai rinkimai
įvyks spalio 14 d. Ministerio
pirmininko Stephen Harper
susitikimai su opozicijos va
dovais Gilles Duceppe, Jack
Layton ir Stephane Dion įti
kino konservatorių vyriausy
bės vadovą, kad jie neturi
palaikymo ir pasitikėjimo. S.
Harper pranešė, kad pasi
ruošęs susitikti su gen. gu
bernatore Michaelle Jean ir
kreiptis į ją, kad būtų paleis
tas 39-asis Kanados parla
mentas. Apklausos rodo,
kad šiuo metu konservato
riai sulauktų daugiau rinkėjų
paramos nei kurios nors kitos
partijos. Liberalų partija tvir
tina, kad yra pasirengusi rinki
mams ir žada juos laimėti.
Ministeris pirmininkas
savo valdymo metais yra pa
siryžęs apginti Kanados nuo
savybės teises tolimojoje
Arktikoje. S. Harper kasmet
aplanko tolimiausias Kana
dos vietas. Šiemet trejetą
dienų ministeris pirmininkas
praleido Tuktagaktut (NWT).

Pirmą kartą tokioje nuoša
lioje vietoje buvo surengtas
vyriausybės posėdis. Buvo
aptarta, kaip įgyvendinti
anksčiau priimtą nutarimą
dėl visų laivų, plaukiančių
North West Passage, privalo
mą registraciją, pranešta,
kad skiriama 36 mln. dol. be
vielio šiaurės ryšio gerini
mui. Dar 200 mln. dol. ski
riama labai svarbiam darbui
- šiaurės teritorijų ir vande
nų tikslių žemėlapių kūrimui
(geomapping). Spėjama, kad
Arkties plotuose slypi A visų
planetos naftos ir gamtinių
dujų išteklių. Rusija pirmoji
bando savintis šias teritori
jas, jomis domisi ir Danija,
JAV, Norvegija. Jungtinių
Tautų organizacija numačiu
si aptarti tolimosios Arkties
nuosavybės teises pagal tarp
tautinius susitarimus 2020 m.
Automobilių registraci
jos mokestis Toronte - 60
dol. Jau nutarta nebeparduoti mėnesinių TTC bilie
tų, užtikrinančių vietą auto
mobilių saugojimo aikštėse
ties požeminio traukinio su
stojimais. TTC nutarė, kad
automobilių saugojimas pa
gal dabartines rinkos kainas
turėtų kainuoti nuo 2 iki 6
dol. per parą (priklausomai
nuo vietovės). Manoma, kad
kainos didės ir miesto da
bartinėse automobilių sau
gojimo aikštelėse. Torontas
turi galimybių tapti viešojo
susisiekimo miestu, tačiau jo
susisiekimo sistema dar ne
parengta didesniam keleivių
srautui.
Kultūros istorijoje yra
buvę, kad knygos gali būti
panaudotos ne tik švietimui
ir kultūrai, bet gali tapti ir
nusikalstamo verslo įrankiu.
Dabartiniais laikais tai įrodė
ilgametis Saskatchewan bib
liotekininkas. Dirbdamas bib

liotekoje jis sukūrė melagin
gos knygų tiekimo įmonės
adresą JAV ir jai siuntė savo
bibliotekos “knygų užsaky
mus”. Per ilgus darbo de
šimtmečius į savo sąskaitą
pervesdamas valstybės pini
gus už tariamai “nupirktas
knygas”, jis pasisavino be
veik 1 mln. dol. valstybinių
lėšų. Pats “verslininkas” tei
gia, kad jo pavogta suma yra
mažesnė ir suskubo sugrą
žinti pusę milijono dol. Teis
mo nuomone, tai nepakan
kamas atlygis už padarytus
nuostolius. Bibliotekos vagi
šius nubaustas 2 metų laisvės
atėmimu.
Penki studentai kana
diečiai, inžinerinių specialy
bių Waterloo ir Toronto uni
versiteto auklėtiniai, už savo
siūlomą techninę naujovę
laimėjo nemažą Google Inc.
premiją (275,000 dol.). Jie
sukūrė naują įrangą, kuri
techniškai gali sekti ir ma
tuoti oro taršą keliaujant.
Thomas Bata, pasauli
nėje rinkoje garsios batų vers
lovės ir batų muziejaus stei
gėjas, mirė Toronte, sulau
kęs 93 metų. Populiarią įmo
nę jis paveldėjo iš savo tėvo,
jos įkūrėjo. Daugiau kaip
prieš šimtmetį žinoma Eu
ropoje batų įmonė, sovie
tams okupavus Čekoslovaki
ją, persikėlė į Kanadą ir ilgus
dešimtmečius turėjo savo
įmonę Batavijos mieste. Vė
liau Bata įmonės buvo užda
rytos, o Čekijai atgavus ne
priklausomybę, perkeltos
ten. Toronte liko Bata mu
ziejus, kurio saugyklose ir
parodose per 10,000 įvai
riausių batų pavyzdžių - nuo
antikos iki dabartinių laikų,
nuo gatvės elgetos apavo iki
princesės kurpaičių.
Kiek vertas žmogaus gy
venimas? Į šį klausimą ban
dė atsakyti federacinės vy
riausybės užsakymu neseniai
atlikta studija. Ji nagrinėjo,
kokie yra viso valstybės tran
sporto: automobilių, lėktu
vų, krovininių automobilių,
laivų ir lėktuvų paliekami
pėdsakai ant žemės, bandė
surasti jiems finansinę išraiš
ką, jos vadinamąją “sociali
nę kainą”. Studijoje buvo
įvertinta transporto oro ir
aplinkos tarša, triukšmas ir
kiti nepatogumai, jų įtaka
žmogaus sveikatai, susidūri
mai su žmonėmis. Naudoda
mi anksčiau priimtą skaičia
vimo būdą, studijos autoriai
tvirtina, kad visa susisiekimo
priemonių naudojimo meti
nė kaina yra tarp 25-40 bln.
dol.; ši suma kasmet didėja.
Atskiro žmogaus gyvenimo
vertė, skaičiuojant pagal
teismo nutartis, nuostolių
įvertinimą ir draudimo įstai
gų siūlymus - 4 mln. dol.
Vidutinio bet kurios rūšies
autoįvykio kaina - 260,000
dol. SK
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pamoką. Jis žadėjo, jog 2009
MOTERYS MOKOSI
Lietuvoje aukštąjį ar m. bus skelbiamas Pilietinio
aukštesnįjį išsilavinimą įgyja ir tautinio ugdymo projektų
daugiau moterų nei vyrų, rėmimo konkursas, kurio
tačiau vadovaujančiose pa viena temų bus skirta Lie
reigose ir viešajame, ir pri- tuvos tūkstantmečiui pami
vačiajame sektoriuje dau nėti ir įamžinti. Švietimo ir
giau yra vyrų. Moterys pra mokslo ministerija kartu su
ėjusiais metais sudarė 38% Lietuvos televizija pradeda
visų vadovų, o valstybinėse projektą “Lietuvos tūkstant
įstaigose - 32%, nors valsty mečio vaikai”. Pasak minisbės tarnyboje daugiau yra terio, pilietiškumą skatins ir
moterų negu vyrų. Statisti tradiciškai įžengusiems į
kos departamento duome mokyklą pirmąkart įteikia
nimis, 2007 m. Lietuvos mas “Pirmoko pasas”. Jame
aukštosios mokyklos iš viso bus pateikti svarbiausi duo
parengė 43,100 aukštojo menys apie Lietuvą.
mokslo specialistų, iš kurių
DĖMESYS SAUGUMUI
67% sudarė moterys. Mo
Šiais metais ypatingas
terys pirmauja tarp įgiju
dėmesys bus skiriamas mo
siųjų bakalauro, magistro
kinių saugumui. Pasirašyta
(po 66%) bei daktaro laips
bendradarbiavimo sutartis
nius (61%), tačiau tarp ha
su Policijos departamentu.
bilituotų daktarų jų tėra
Jos tikslas - skatinti bend
1%. Populiariausios discip
rojo lavinimo mokyklų bend
linos tarp moterų pernai bu
ruomenes glaudžiau ben
vo socialinių paslaugų (90%),
dradarbiauti su teritorinė
sveikatos priežiūros (82%),
mis policijos įstaigomis or
mokytojų rengimo ir peda
gogikos (78%) srityje. Lygi ganizuojant vaikų ir tėvų
nant vyrų ir moterų darbo teisinį švietimą, sprendžiant
užmokestį matyti, kad vyrai alkoholio, psichoaktyvių me
uždirba apie 16% daugiau, džiagų vartojimo, smurto,
negu moterys. Europos są nusikalstamumo pasisaugojungoje šis skirtumas sudaro jimo ir saugaus eismo klau
15%. Dabartinėje LR vyriau simus. Bus tęsiama Valsty
sybėje moterys užima be binė smurto prieš vaikus
veik trečdalį ministerių, vi- pasisaugojimo ir pagalbos
ceministerių bei ministeri vaikams programa. Mokyk
jos sekretorių vietų. Lygių lose bus diegiamos tikslinės
galimybių kontrolierės Auš smurto pasisaugojimo prog
rinės Burneikienės teigimu, ramos. Nuo rugpjūčio 28 d.
pagrindinis trukdis mote veikia nemokamas švietimo
rims užimti aukštas pareigas informacijos telefonas 8 800
- visuomenėje susiformavę 10118. Šiuo numeriu galima
stereotipai apie tai, kad mo pranešti apie mokyklų ne
terims skirta šeimai. Lietu lankančius vaikus, taip pat
voje moterų yra 232,400 gauti atsakymus į visus švie
daugiau nei vyrų. Jos sudaro timo klausimus iš Švietimo
53.5% visų gyventojų, skelbia ir mokslo ministerijos ir
miesto bei rajonų švietimo
DELFI.
padalinių. Švietimo ir moks
NAUJI MOKSLO METAI
lo ministerijos duomenimis,
Švietimo ir mokslo miį mokyklas šiemet atėjo apie
nisterio Algirdo Monke 33,000 pirmokų. Iš viso 1458
vičiaus teigimu, 2008-2009
bendro lavinimo mokyklose
mokslo metai skirti pasi
mokysis apie 470,000 mokinių.
rengti pradinio ir pagrindi
MAŽIAU DARBŲ
nio ugdymo programų at
naujinimui. Dešimtokai jau
Statistikos departamen
2009 m. visi privalomai turės to duomenimis, per 2-ąjį
laikyti lietuvių kalbos ir š.m. ketvirtį neužimtų darbo
matematikos egzaminus. vietų sumažėjo 10.6%. Lais
Dar kitais mokslo metais jau vų darbo vietų sumažėjo vi
pagal naujas programas bus sų ekonominės veiklos rūšių
ugdomi nelyginių pradinės įmonėse. Laisvų darbo vietų
ir pagrindinės mokyklos sumažėjo statyboje, pramo
klasių moksleiviai, o 2010 nėje ir prekyboje. Mažiausia
2011 mokslo metais -- visi laisvų darbo vietų 2008 m.
kiti. Numatyta 400 mokyklų antrojo ketvirčio pabaigoje
aprūpinti atnaujintoms ug buvo žemės ūkyje, medžiok
dymo programoms diegti lėje, miškininkystėje ir žuvi
reikalingomis priemonėmis. ninkystėje, viešbučiuose ir
Tam iš Europos sąjungos restoranuose - 1.9%. Š.m.
struktūrinių fondų skirta 2-ojo ketvirčio pabaigoje
apie 90 mln. litų. 2009-2010 laisvų darbo vietų lygis šaly
mokslo metais bus privalo je buvo 1.7%, daugiausia
mas užsienio kalbų moky laisvų darbo vietų - vieša
mas nuo antros klasės.
jame valdyme ir gynyboje;
SKATINS PILIETIŠKUMĄ privalomajame socialiniame
Švietimo ir mokslo minis- draudime, finansiniame tar
teris A. Monkevičius ragino pininkavime, pramonėje,
mokyklas ypatingą dėmesį transporte, sandėliavime,
šiais mokslo metais skirti ryšiuose - 2.1%, statyboje 8%. Mažiausias laisvų dar
Lietuvos tūkstantmečio su 1.
kakčiai, jai kvietė skirti pir bo vietų lygis buvo švietime
mąją naujųjų mokslo metų - tik 0.5%, praneša DELFI.

LIETUVIŲ TELKINIUOSE

Lietuva “Europos dienose”
Ukrainoje
Lietuvos ambasada Uk suose trijuose miestuose šven
rainoje, bendradarbiaudama tę vainikavo populiariausių
su viešąja įstaiga “Lietuvos Ukrainos ir užsienio grupių
institutas”, Kijevo lietuvių koncertai. Juose taip pat
draugija ir Ukrainos radijo skambėjo Lietuvos vardas stotimi “Era”, surengė ryškų žiūrovai galėjo mėgautis vie
bei nuotaikingą Lietuvos pri nos populiariausių Lietuvos
statymą “Europos dienose” grupių “Inculto” pasirody
Ukrainoje. Šiemet ši šventė mais, susilaukusiais didelio
vyko net trijuose Ukrainos pasisekimo.
didmiesčiuose - gegužės 11 d.
Kijeve, gegužės 14 d. Odesoje
ir gegužės 17 d. Donecke. Lie
tuvos paviljone ambasados at
stovai visiems besidomintiems
dalino informacines knygeles
apie Lietuvą, pasakojo apie
šalies istoriją, tradicijas, kul
tūrą, pristatė turizmo galimy
bes Lietuvoje. Greta Lietuvos
paviljono vyko viktorina apie
Lietuvą, vaikų piešinių kon
kursas. Norintiems išmokti
keleto žodžių ar frazių lietu
vių kalba rengtos žaismingos
lietuvių kalbos pamokėlės.
Neliko nepristatyta ir po
puliariausia Lietuvos sporto
šaka - krepšinis. Lietuvos pri
statymo “Europos dienos” Ki
jeve metu sporto aistruoliams
siūlyta išmėginti jėgas drau
giškose gatvės krepšinio var
žybose, kuriose dalyvavo įvai
rių tautybių komandos. Var
žybų organizatoriams - Lie
tuvos ambasadai Ukrainoje Informaciniu Lietuvos
atstovavusi komanda užėmė
garbingą antrąją vietą, nu pristatymo “Europos dieno
sileidusi tik Jungtinių Ameri se” Ukrainoje partneriu tapo
kos Valstijų ambasados ko Ukrainos radijo stotis “ERA”.
mandai, tapusi varžybų nuga Šios radijos stoties eteryje ge
lėtoja. Krepšinio pertraukėlių gužės 12-16 d.d. pasakota apie
metu praeivius savo pasirody Lietuvą, raginta daugiau suži
mais džiugino Kijevo lietuvių noti apie mūsų šalį bei apsi
draugijos jaunimo šokių ko lankyti joje. Radijo klausyto
lektyvas “Antra karta”. Vi- jai taip pat galėjo dalyvauti

viktorinoje apie Lietuvą - kas
dien radijo eteryje buvo už
duodami įvairūs su Lietuva
susiję klausimai, o savaitės
pabaigoje, radijo studijoje
lankantis Lietuvos ambasado
riui Ukrainoje Algirdui Kum
žai, paskelbti viktorinos nuga
lėtojai. Jiems įsteigti prizai, iš
kurių pagrindinis - poilsis

rias šventoves. Lietuvių Šilu
vos Marijai esant Londono
vyskupijos užrakintai jau tre
čius metus, antrąja pasirinkta
20,000 Londono lenkų daili
Censtachavos Marijos švento
vė, kurios artumoje anksčiau
gyventa. Maldas O’Neal lai
dotuvių namuose kalbėjo ir
Mišias (palydėtas giedant var
gonuojančiam) aukojo kun.
Darius Lewandowski angliš
kai, paprastai, bet įspūdingai,
su trumpu pamokslu, tiksliu,
prasmingu velionės paminėji
mu. Su giesme Marija, Marija
rugpjūčio 28 d. lengvai lyno
jant, palaidota prie vyro Šv.
Petro kapinėse, jau priglaudusiose kelis šimtus lietuvių.

Karstą puošė artimųjų rožės
ir aibė Baltijos gintarėlių, ve
lionei palikus rūpesčius sve
tingoje Kanados užuovėjoje.
Palydėjusiems vaišės, daly
vaujant kunigui, vyko Censtachavos Marijos šventovės sa
lėje. Edmundas Petrauskas

London, ON
DAR VIENA MIRTIS pa
lietė nedidelę Londono lietu
vių bendruomenę. Rugpjūčio
25 d. Universiteto ligoninėje,
dukterų artumoje, ramiai už
geso 89 m. amžiaus a.a. Vanda
Stasė Bendoraitienė. Gimė
Lietuvoje 1919 m. gegužės 8
d. 1944 m. karo audrų atblokš
ta per Vokietiją Kanados
Quebec provincijon, apsistojo
Londone. Dar Vokietijoje anks
ti neteko dukrelės Vidos
1946-aisiais. Vyras Stasys Bendoraitis mirė 1995 m. Londo
ne. Liko liūdintys dukra Kris
tina Denstedt su vyru Greg
Londone ir duktė Ona Frankena Vinipege bei sesuo Ele
na Musvičienė Lietuvoje.
Taipgi gedinčios Mirga Bendoraitienė ir Marytė Varnes
bei vyro brolio a.a.Juozo Bendoraičio ir Mirgos šeima Lilly, Regina, Deanna, Jon ir
Mary Ellen.
Velionė buvo Šiluvos Ma
rijos Londone parapijietė,
anksti palikusi nurodymus lai
dojimui, išvardinant net ketu-

LEDAS

Druskininkuose, apsilankant
vandens pramogų parke.
“Europos dienos” Ukrai
noje surengtos jau šeštus me
tus iš eilės. Šventė tradiciškai
susilaukia didžiulio Ukrainos
gyventojų ir žiniasklaidos dė
mesio. Rūta Vaičiūnienė,
LR ambasados Ukrainoje
trečioji sekretorė (Tiltas inf.)

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ
PRENUMERATORIAMS:
jeigu savaitraščio pristaty
mas vėluoja daugiau kaip 3-4
dienas, pateikite savo adresą
KANADOS PAŠTO
BENDROVEI
telefonu 1-800-267-1177
arba el. paštu, tinklalapyje
www.canadapost.ca (pasirin
kite Resources skyriuje
“Contact us”, tada “General
Customer Service”)

REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328
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0 LIETUVIAI PASAULYJE
Brazilija
A.a. prel. J. Šeškevičius,
nuo studentavimo laikų va
dinamas Dede Juozu, eida
mas 87-uosius metus, mire
liepos 4 d. Sao Paulo mieste,
kunigų globos namuose. Ve
lionis gime 1921 m. lapkri
čio 18 d. Višakio Rūdoje,

Feliksas Mockus (trecias iš kairės) Upninkų kapinėse, prie Motinos amžinojo poilsio vietos.
Greta stovi (iš k.) brolis Dominas, sesuo Vincutė Vilkienė ir dukra Linutė
Ntr. L. Kedenytės-Ažukienės

Argentina

SLA biuletenis laukia ži
nių. - Visi kviečiami siųsti in
formaciją, pastabas, pasiūly
mus Susivienijimo lietuvių
Argentinoje aplinkraščio re
dakcijai el.paštu: bolentinziniossla@hotmail.com.
Tautinių šokių repetici
jos. - Tautinių šokių ansamb
liai “Dobilas” ir “Gintaras”
renkasi šeštadieniais nuo 4 v.
p.p. iki 7 v.v. Vadovas - Enri
que Cikota. Mažųjų grupe
“Dobiliukai” taip pat renkasi
šeštadieniais nuo 3.30 v.p.p.
iki 5 v.p.p. Vadove - Leticija
Varela Valantinaite ir Audra
Calabria Simanauskaite.

Rankdarbių pamokos. Kiekvieno menesio pirmąjį
penktadienį nuo 4 v.p.p. iki 6
v.v. vyksta rankdarbių pamo
kos, kurias veda Aida Kučinskaite-Vogl.
Lietuvių kalbos pamokos.
- Šeštadieniais SLA patalpose
dėstomi dviejų lygių lietuvių
kalbos kursai, nuo 4 v.p.p. iki
6 v.v. Koordinatoriai - Suzana
Dapkevičius ir Arnaldo Vezbickas. Pamokos nemokamos
SLA nariams. Parduodami
lietuvių-ispanų/ispanų-lietuvių kalbų žodynai ($40). Dar
viena liet. kalbos pamoka vai
kams ir jaunimui - nuo 3.15 v.
p.p. iki 4 v.p.p.
SLA tinklalapis interne
te. - SLA dekoja Evangelinai
Varela Valantinaitei už tinklalapio paruošimą. Visi kvie
čiami jį apžiūreti: www.ecosde
lituania.com.ar.
Radijo programą - “Lie
tuvos aidai” - Ecos de Lituania galima pasiklausyti sek-

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA

LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Fax. 905 544-7126
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 menesiais
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU

madieniais nuo 5 v.p.p. iki 7
v.v. (Argentinos laiku) inter
nete www.ecosdelituana.
com.ar.
Kultūros komisijos veikla
- Rugsejo 14 d. - CALSIS
(Argentinos ir Lietuvos ko
mercijos, pramones ir paslau
gų rūmų) pirmininko Juozo
Sabaliausko paskaita apie
Lietuvos verslą ir ekonomiką
su filmu ir skaidremis.
SLA šokių ansamblių pa
sirodymai. - Tautinių šokių
grupes “Dobilas” ir “Ginta
ras” rugsejo 7 d. dalyvavo Ber
nal miesto tarptautiniame šo
kių festivalyje pasirodymu vo
kiečių parapijoje; rugsejo 20
d. “Dobilas” pasirodys Lietu
vių centre, “Inkaro” šokių an
samblio sukaktuviniame ren
ginyje; spalio 6 d. “Dobilas” ir
“Gintaras” Lanus mieste da
lyvaus III Tarptautiniame
bendruomenių susitikime.
SLA jaunuolių “Dobilo” ir ve
teranų “Gintaro” ansambliai
ruošia pietus, kurie įvyks rugsejo 28 d., SLA patalpose. Po
pietų grupes atliks savo reper
tuaro programą, po to bendri
šokiai. Renginio pelnas skiria
mas ansamblių dalyvavimui
kitų metų Dainų ir šokių šventeje Lietuvoje.

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75%
santaupas........................... 1.00%
kasd. pal. taupymo slsk. .0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............ 2.00%
180 dienų indėlius .......... 2.25%
1 m. term. indėlius ............2.85%
2 m. term. indėlius ........... 3.35%
3 m. term. indėlius ........... 3.80%
4 m. term. indėlius ........... 4.00%
5 m. term. indėlius ........... 4.10%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind..................................2.85%
2 m. ind..................................3.35%
3 m. ind..................................3.80%
4 m. ind..................................4.00%
5 m. ind..................................4.10%

PASKOLAS
Asmenines nuo................. 6.15%
nekiln. turto 1 m..................6.15%

FOUR SEASONS
IxJZ/r IFTK REALTY LIMITED

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

•Nemokami čekių sąskaitų

Parduodant, perkant

apmokėjimai

ar tik dėl informacijos

apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLAPIS: www.talka.ca

Wasagos, Staynerio ir
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas

Darbo

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

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

Marijampoles apskr. Gim
naziją baige 1946 m. Vokieti
joje, Kamptene. Tais pačiais
metais įstojo į Freiburgo
universitetą studijuoti hu
manitarinių mokslų. Kiek
veliau studijavo teologiją.
1950 m. Grigaliaus universi
tete Romoje gavo filosofijos
bakalauro laipsnį, 1953 m.
įšventintas kunigu, o 1954
m. įgijo teologijos licenciato
laipsnį. Tais pačiais metais
naujasis kunigas išvyko į
Braziliją darbuotis Šv. Juo
zapo parapijoje Vila Zelinoje. Čia jis atgaivino ateiti
ninkus, į lietuvišką veiklą subūre visą parapijos jaunimą.
Jis renge lietuviškus vaidini
mus, būre ir suaugusius padeti jaunimui. Perorganiza
vo lietuvišką mokyklą, sugebedamas į mokyklą įtraukti
daug pajegių mokytojų. Or
ganizavo lietuvių kalbos pa
mokas ir kituose lietuvių gy
venamuose rajonuose.
Kun. J. Šeškevičius nuo
1965 iki 1970 metų klebona
vo užmiesčio vietineje Cipo
parapijoje. 1971 m. vyskupo
pavedimu užmiestyje įsteige
žemes ūkio bei amatų sody
bą. 1975 m. grįžo klebonauti
į Šv. Juozapo parapiją Vila
Zelinoje. Jis nupirko žemes
ir įsteige “Lituanikos” sody
bą, tapdamas jos šeimininku.
Joje įrenge jaunimui stovyk
lą, pastatydino seneliams na
melius, kaimui koplyčią, pa
state parapijos konferencijų
ir svečių namus, taipgi ir pa
minklą - kryžių Sibiro trem
tiniams atminti. Velionies
palaikai liepos 4 d. buvo pa
šarvoti Šv. Juozapo šventoveje. Šermenyse apsilanke
daug žmonių, atvyko ir Sao
Paulo arkivyskupas Odilo
Pedro Skerer. Liepos 5 d.
gedulines Mišias koncelebravo Šv. Juozapo šventoveje
vyskupas Tome Fereira Silva
su kun. Dielininkaičiu ir kitų
parapijų kunigais. Vyskupas
paskaite ir pamokslą, iškel
damas kunigystes apaštalavi
mo misiją. Velionies palaikai
buvo sudeginti; pelenai bus
nuvežti į Lietuvą ir palaidoti
šalia mamos, kurią labai mylejo ir gerbe.

Karaliaučiaus kraštas
Išvyką į Donelaičio žemę
surenge dvi mokyklos, ku
riose veikia lietuvių kalbos
fakultatyvai. Lenkviečių pa
grindines mokyklos lietuvių
moksleiviams kelionę į Kris
tijono Donelaičio gimtinę ir
jo veiklos vietoves suorgani
zavo šios mokyklos lietuvių
kalbos bei etnokultūros mo

kytoja Aldona Bursteikiene.
Tai buvo vienas renginių “Pasitikime K. Donelaičio
300 jubiliejų”. Taipgi Done
laičio takais keliavo ir Kraupiškio vidurines mokyklos
lietuviai mokiniai. Abiejų
mokyklų moksleiviai susiti
ko poeto teviškeje Lazdyneliuose prie jo paminklinio
akmens. Padeta gelių, už
degtos žvakutes, sutvarkyta
paminklo aplinka.
Moksleiviai iš anksto rin
ko medžiagą apie poetą, mokesi eileraščių. Apie K. Do
nelaičio gyvenimą ir jo kūry
bos reikšmę lietuvių litera
tūrai papasakojo lietuvių
kalbos mokytojos. Mokslei
viai deklamavo eileraščius
apie K. Donelaitį. Buvo pa
rodytos Metų iliustracijos,
Pavasario linksmybių leidinys
įvairiomis kalbomis, lietuvių
dailininkų bei skulptorių
poeto portretai ir bareljefai.
Toliau Lazdynelių autobusai
pasuko į Gumbinę, kur mies
to šventoveje būsimasis poe
tas ir kunigas buvo pakrikš
tytas. Aplankytas 2004 m.
pastatytas K. Donelaičio pa
minklas, minint jo 290-sias
gimimo metines. Prie pa
minklo uždegtos žvakutes,
padeta gelių, nusifotogra
fuota. Kelioneje pasiektas ir
Tolminkiemis. Čia K. Done
laitis gyveno 35 metus, para
še Metus. Buvusioje jo šventoveje įrengtas muziejus, tu
rintis apie 230 rodinių. Ke
liautojai gerejosi muziejaus
įspūdingais vitražais, kur pa
vaizduotos ir 4-rios Metų da
lys. Prie altoriaus, prie kurio
K. Donelaitis laike pamal
das, sake pamokslus, buvo
paskaityti šio kunigo patari
mai žmonems rusų, vokiečių
ir lietuvių kalbomis. Išvykoje
dalyvavo ir moksleivių tevai.
Pirmą kartą muziejuje lankesi ir rusų kalbos bei litera
tūros mokytojos, kurios domejosi poetu ir jo kūryba. Iš
vyką finansavo Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamen
tas prie Lietuvos vyriausybes.

Lenkija
Seinų miesto valdžia ir
toliau neleidžia patenkinti
vietinių lietuvių prašymą,
kad viena miesto gatve būtų
pavadinta poeto Antano Ba
ranausko vardu. Miesto bur
mistras apklause lietuvių
kaimynus lenkus, kurie ne
pageidauja jokių gatvių var
dų pakeitimo. Šiuo metu
Seinuose gyvena per 20%
lietuvių. Prie numatytos pa
vadinimą pakeisti gatves yra
Lietuvių kultūros namai, lie
tuviška mokykla, Lietuvos
konsulatas. Iki šiol ši gatve
vadinama Liepos 22-osios
vardu, pagerbiant Stalino
patvirtinto komunistines val
džios įvedimo Lenkijoje
dekreto datą. Seinuose yra
ir daugiau gatvių, turinčių
komunistinių veikejų Lenki
joje vardus. JA
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Per gyvenimą veda muzika...
Nedidelis jaukus kambarys, lan
gais žvelgiantis į vieną vakarų Toronto
gatvę. Ant vienos sienos - gyvybę,
spalvas ir judėjimą atspindintys tapyti
paveikslai, indėniškų skulptūrų rinki
nys, ant kitos - metalo lakštais įrėmin
tos ikonos: ramybė ir susikaupimas.
Ant fortepijono artimų žmonių nuo
traukos. Viena iš jų - senovinis portre
tas, laiko ir permainų palytėta nuo
trauka. Aiškaus ramaus veido moteris,
atidus, nė kiek laiko dešimtmečių ne
prigesintas žvilgsnis. Nuo jos ir pra
dedu pokalbį su šių namų šeimininke,
pianiste dr. Janina Kuzmickaite-Kuzmas.
SK: Kas ji?

JK: Tai mano proprosenelė. Aš
jos, žinoma, nesutikau, bet jų likimai
svarbūs ir mano gyvenimui. Mano to
limi proseneliai bandė priešintis Lie
tuvos padalijimui, po paskutinio pra
laimėjimo 1863 m. caro buvo ištremti
į Rusijos stepes prie Volgos, Saratovo
guberniją. Ten atkėlė daugiau lietu
vių, ištisi kaimai buvo lietuviški. Pro
seneliai prasigyveno ir ten, Rusijoje;
augino ir mokė vaikus, tačiau ramiai
gyventi nebuvo lemta. Raudonosios
revoliucijos metu raudonarmiečiai
nušovė prosenelį. Vėliau senelė grįžo
į Lietuvą. Vienas iš vaikų, tapęs naftos
gavybos specialistu, nutarė persikelti į
Baku, Azerbaidžaną. Įsikūrė ten, tik
ir vėl neilgam. Stalino represijų vykdy
tojai antrą kartą ištrėmė į Sibirą. Tik
po Stalino mirties mano tėvai grįžo į
Baku, ten aš augau ir mokiausi, ten ir
pradėjau lankyti pianino pamokas,
tikrai nenujausdama, kad muzika
padės atverti tiek daug kelių...
Su Janina kalbamės lietuviškai,
tik pašnekovės tartis išduoda, kad lie
tuvių kalba - jai ne pati pirmoji.
JK: Lietuviškai išmokau jau at
važiavusi į Vilnių. Mokiausi Baku kon
servatorijoje ir vis dažniau pagalvo
davau apie tuomet, atrodė, tolimą
Vilnių. Nuvažiavau tik pasižiūrėti ir ...
pasilikau. Vilniaus konservatorijoje
sutiko mane labai draugiškai, gavau
ne tik teisę mokytis, bet ir darbą pragyventi juk reikėjo... o kalbą išmo
kau kažkaip savaime, gal ir muzikinė
klausa padėjo. Lig šiol prisimenu savo
profesorius Veroniką Vitaitę, Ch. Potašinską ir kitus, kurie palaikė tais ne
lengvais laikais ir tikėjo mano muziki
ne ateitimi.
SK: O kas išvedė iš Vilniaus vėl?

JK: Vėlgi gyvenimo ir laikmečio
netikėtumai. Lietuva jau tapo nepri
klausoma ir atvira valstybe. Daugeliui
menininkų, anksčiau važiavusių į vi
sus Maskvos festivalius, renginius,
konkursus, atsivėrė kitas pasaulis. Su
žinojusi, kad JAV vyksta konkursas, ir
aš padaviau pareiškimą. Reikėjo su
mokėti 35 dol. dalyvio mokestį. Netu
rėjau tokių pinigų. Iš artimųjų žino
jau, kad Kanadoje gyvena senelio bro
lis Stasys. Parašiau jam apie tai. Atsa
kymo nesulaukiau, bet sulaukiau pa

Gaubia tamsūs šešėliai trobelę,

Rimsta vėjas, kuždėjęs kažką.

bernatorės Adrienne Clarkson aukso
medaliu. Lygiagrečiai su studijomis, o
vėliau ir dirbant Reginos universitete,
pianistė nenutraukė koncertinės veik
los, prasidėjusios dar studijuojant Lie
tuvoje. Dabar J. Kuzmas koncertinia
me sąraše soliniai ir duetų koncertai
Stokholme, Frankfurte, Kijeve, Len
kijoje ir kitur. Išleistos 3 garsaplokštės
su Mozarto, Musorgskio, Rachmaninovo muzika, 20-ojo šimtmečio kom
pozitorių sonatos.
Janina grojo ir vedė mokomuo
sius seminarus Čikagos ir Kalifornijos
universitetuose, dalyvauja Niujorko
žinomo muzikos instituto festivalyje,
kur mokoma ir mokomasi su įžymiais
profesoriais ir atlikėjais. Koncertinę
veiklą ir pedagoginį darbą Janina de
rina ir persikėlusi į Torontą. Pianistė
dalyvavo Niagaros tarptautiniame ka
merinės muzikos festivalyje, įsteigė
koncertų studiją “Imaginus”. Čia, To
ronte, Janina atrado lietuvių bend
ruomenę ir galimybę įsijungti į To
ronto kultūrinį gyvenimą.

ties dėdės, kuris iš Toronto atvyko į šios mokyklos, gana skirtingos savo filo
Vilnių. Susipažinome, ir išsisprendė sofija ir mokymo sistema, padarė įtakos
daugelis mano gyvenimo problemų. Jūsų grojimo stiliui?
Dėdė nupirko butą, pradėjome svars
JK: Abi mokyklos davė daug.
tyti apie mano ateitį. Padaviau prašy
Pirmoji išmokė drausmės ir muziki
mus į Amerikos universiteto meno fa
nės abėcėlės. Abu šie dalykai reikalin
kultetą. Atsakymas atėjo gana greitai
gi pasirinkusiam muziko kelią. Bet
- priimama, ir dargi skiriama stipen
pirmojoje
sistemoje atlikėjo asmenybė
dija. Štai taip ir atsiradau Šiaurės
ir jos saviraiška nebuvo skatinama,
Amerikoje. Studijų pradžia buvo sungreičiau ribojama - privalai daryti tik
taip ir ne kitaip. Amerikietiškoji siste
ma leidžia laisviau interpretuoti ir
duoda kūrybinės laisvės, nebijo ekspe
rimentų, vertina atlikėjo savitumą.
Bet improvizacijos laisvę gali pajusti
tik tada, kai esi įvaldžiusi grojimo
techniką, gerai moki muzikinę abėcė
lę. Mėgstamiausias kompozitorius?
Bacho fugos ir preliudai - tai sudėtingi
kūriniai, kurie reikalauja tam tikro ly
Kuzmickų giminei tremtis skaičiuo
gio iš atlikėjo, ir klausytojų išprusimo,
jama ne metais ir ne dešimtmečiais pasirengimo. Neatsitiktinai kompozi
daugiau kaip šimtmečiu... 1937 m.
SK: Kas paskatino rengti koncertus
torius kūrinių pabaigoje dėkojo Die
jau tremtyje gimusi karta
Lietuvių
Namų salėje?
vui už suteiktą įkvėpimą ir kūrybos
galią. Tie kūriniai perduoda dieviško
JK: Norisi, kad ir mūsų tautiečiai,
ki: svetima kalba, kompiuteriai, viskas
įkvėpimo ir muzikinio tobulumo gel ir kitataučiai kanadiečiai atrastų lietu
užgriuvo ant galvos. Gelbėjo tik mano
mę... štai kas ir traukia prie jų.
vių atlikėjus ir sales, daugybę įdomios
užsispyrimas - turiu padaryti, ir neblo
Vankuverio universitete, kur apsi muzikos. Kultūra, ypač muzika, - uni
giau nei kiti. O dar teko kartu ir dirbti.
gynė daktaro laipsnį, Janina Kuzmas versali kalba, kuri gali būti jungtimi
Bet aš nelinkusi pasiduoti. Baigiau
vienintelė šioje institucijoje už geriau tarp žmonių. Mano planuose 3 kon
universitetą su gerais įvertinimais, ir
sius mokymosi rezultatus buvo apdo certų ciklai. Pirmasis “Rudens fanta
tada jau atsivėrė galimybės rinktis.
vanota tuometinės Kanados vyr. gu- zijos” - spalio 5 d. (sekmadienį), 3 v.
Pasiūlymų ir stipendijų sulaukiau iš
p.p. Toronto Lietuvių namuose. Jo
Filadelfijos, Vašingtono, DC, universi
programoje kompozitorių Mozarto,
tetų. Bet paklausiau Vankuverio (Br.
Schumano, Schuberto ir kitų romanti
Kolumbija) universiteto meno fakul
nės muzikos kūrėjų fantazijos. Klau
teto dėstytojo, žinomo pianisto R. Sil
sytojai galės išgirsti ir gerai pažįsta
verman atliekamo kūrinio įrašą ir nu
mus Bizet operos “Carmen” motyvus.
tariau - važiuoju ten. Kanada atrodė
Programoje dalyvaus dvi instrumenti
patrauklesnė valstybė savo dėmesiu
nės muzikos atlikėjos: smuikininkė iš
kultūrai ir menui, be to, kaip minėjau,
Bostono Catherine Tai ir torontietė
čia gyveno ir man artimi žmonės Sta
fleitininkė Jisun Oh. Kviesime įdo
sys ir Genovaitė Kuzmai. Bet Vilnius
mius atlikėjus ir į kitus šio ciklo kon
neišnyko iš mano gyvenimo. Į mano
certus, tačiau fortepijoninės muzikos
butą iš Baku persikėlė tėvai ir brolis,
bus daugiausia.
kuris mokėsi lietuviškai Vilniaus trem
tinių mokykloje. Aš pati dalyvavau
SK: Pirmasis jūsų ciklo koncertas
“Sugrįžimų” festivalyje Vilniuje, Kije
skiriamas jums brangaus žmogaus
ve su Ukrainos kamerinės muzikos
atminimui. Simboliška, kad šis koncer
orkestru skambinau ir lietuvių autorių
tas vyksta Toronto Lietuvių Namų salėje.
kūrinius, tad ryšys gyvas ir, manau,
Tų pačių namų, kurių steigėjų ir rėmėjų
toks pasiliks...
tarpe buvo Stasys ir Genovaitė Kuzmai,
SK: Jūsų, kaip pianistės, mokslas ir
viena caro ištremtųjų prie Volgos Kuz
patirtis prasidėjo tuometinėje Sovietų
mickų šeimos šaka.
Sąjungoje; grojimo stilius pradėtas ug Pianistė dr. J. Kuzmas po koncerto
JK: Taip, noriu savo muzika pa
dyti vadinamoje “rusų mokykloje”. Vė Vilniaus festivalyje “Sugrįžimai” su
gerbti man ir mano šeimai labai bran
liau teko studijuoti Amerikoje. Kiek abi buvusia dėstytoja V Vitaite (dešinėje)
gaus žmogaus, artimo giminaičio Sta
sio Kuzmo atminimą, jo netekties de
šimtmetį. Jau žinau, kad jis svarbus
lietuvių išeivijos visuomenės veikėjas,
daug padaręs kultūros ir visuomeninių
organizacijų labui. Džiaugiuosi, kad
savo sumanymui atradau pagalbinin
kų ir rėmėjų. Tai Toronto Lietuvių
Namų kultūros komisija, kiti bend
ruomenės nariai, norintys, kad šis kul
tūros ir lietuvybės centras gyvuotų il
gus dešimtmečius, būtų atviras vi
siems. Tikiuosi, mano muzika ir būsi
mi koncertai irgi tam pasitarnaus.
Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi S.Katkauskaitė
(Ntrs. iš asmeninio J. Kuzmas
archyvo)
Pianistė J. Kuzmas Vankuveryje su Chopin'o draugijos atlikėjais po koncerto

Maldynėlis

Tik lange - žiburėlis nubalęs,
O prie jo - maldos žodžių šneka.

Su maldaknyge dieną kiekvieną
Nuveikti čia darbai išrokuoti.

Prie balanos berūkstančios sienoj,
Prie šeimyninio stalo obliuoto.

Rankos sunkios, nuo darbo įdiržę.
Verčia puslapius, tyliai žegnoja.

Mintis, skurdą, valstiečio paviržį,
Vakarais tiktai Dievui aukoja.
Nemačiau aš senelio, nespėjau
Tuo metu jam gyvenant, aš gimti.
Tad maldaknygę jo glostinėju Išleidimo data 1909-ti...

Jau nusėdusias dulkes nušluostau,
Tarp relikvijų savo dedu daiktą

brangų.
Negaliu atsitraukt, apdarėlį paglostau
Maldynėlio šio “Kelias į dangų”.

ELENA DEKAMINAVIČIENĖ
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Sol. Elzbietos Kardelienės
stipendijos fondas
ANTANAS KEBLYS

Jau prabėgo ilgas laikas nuo solistės Elz
bietos Kardelienės mirties. 2009 metais minė
sime dešimtmetį. Po jos mirties Montrealyje
buvo įsteigtas jos vardu Klaipėdos universite
te, Menų fakultete, stipendijos fondas studi
juojantiems dainavimą. Kitais metais jau bus
duodama dešimtoji stipendija. Džiugu, ne tik
fondo komitetui, bet ir visiems, kurie rėmė ir
remia šį stipendijos fondą. Malonu paminėti,
kad gavusieji stipendiją, nė vienas nėra pasi
traukęs iš pasirinktos dainininko karjeros, bet
siekia toliau ir tobulinasi. Kai kurie jau dabar
dainuoja Klaipėdos miesto operoje pagrindi
nius vaidmenis ar pasirodo kituose muziki
niuose renginiuose.
Gauti šią paramą studentui nėra lengva.
Reikia mokslo metu pasiruošti dainuoti ne tik
lietuviškai, bet ir visomis originalų kalbomis.
Gegužės mėnesį paskelbiamas prestižinis Kar
delienės konkursas. Programas parenka jau
sudarytoji vertinimo komisija ir kiekvienam
dainininkui skirtingus kūrinius.
Komisijos pirmininke jau daugelį metų
būna prof. Valentina Vadoklienė. Komisiją
sudaro Menų fakulteto profesoriai. Kai stu
dentas “atprakaituoja” savo programą, rezul
tato turi palaukti, kol kiti dainininkai baigs sa
vo programas. Tada komisija paskelbia rezul
tatus.

Sol. Elzbietos Kardelienės stipendijos fondo
valdyba: (pirmoj eilėj iš k.) muz. komp. A.
Stankevičius, sol. A. Keblys, D. Juras; antroj
eilėj - dr. D. Doell ir pirm. A. Mickus
Laimėjusiam-siai pirmą vietą pagal prista
tytus protokolus yra išmokama stipendija Ka
nados doleriais. Dabartinę Elzbietos Karde
lienės stipendijos fondo valdybą sudaro muz.
komp. Aleksandras Stankevičius, buvęs pirmi
ninkas sol. Antanas Keblys, Dainius Juras, dr.
Donaldas Doell ir dabartinis valdybos pirmi
ninkas Antanas Mickus.
Malonu buvo dirbti su komitetu ir sekti
per eilę metų Klaipėdos universiteto Menų
fakulteto dainininkus.

Kolekcija “Lietuvių aktorių balsai”
“Tolimoji klajūno viltis”, Pauliaus Širvio lyriką skaito Petras
Venslovas, muzikuoja Pranas Narušis. Poezija.
Ko patiriame kasdieną vis daugiau, meilės
ar nemeilės? Kur semtis išminties ir padoru
mo, kantrybės ir... vyriškumo? Kada ir kas da
bar galėtų pasakyt taip, kaip poetas Paulius
Širvys: “Gyvenimas išmokė sukąst dantis, su
spausti širdį kaip granatą ir laikyti taip, kad ji
nesprogtų...” Ar beišgirs kas, jeigu prabilsi ty
liai, nuoširdžiai ir atvirai?
Antrasis kompaktinių plokštelių
kolekcijos Lietuvių aktorių balsai al
bumas - Tolimoji klajūno viltis... Le
gendinio Pauliaus Širvio meilės lyri
ka prabyla aktoriaus Petro Venslovo
balsu. Albume taip pat skamba žino
mo muziko Prano Narušio džiazinės
improvizacijos klarnetu, saksofonu
ir birbyne. Jos, tarsi, “įpučia” plokš
telės skambėjimui pilnatvės, pripil
do visagalės kūrybinės energijos ir
atsipalaidavimo meditacijos.
Kolekcijos sumanytojas aktorius
Sigutis Jačėnas yra tvirtai įsitikinęs
literatūrinių skaitymų, įtaigios vieno
aktoriaus teatro formos gyvybingu
mu bei reikalingumu tiek atlikėjams-aktoriams-skaitovams, tiek
žiūrovams-klausytojams. Tai vienas
iš nedaugelio saviraiškos būdų, su
teikiančių galimybę betarpiškai, intymiai
išgyventi, patirti katarsį poetinės metaforos
akivaizdoje, visagalio ir pirmapradžio žodžio
gimimo stebuklą “čia ir dabar”.
Labiausiai šiandien trūksta įsiklausymo,
bendrystės jausmo, todėl taip svarbu ieškoti ir
atrasti, kas mus dar vienija, jungia, sutelkia.
Gal tai ir yra didžioji Kolekcijos atsidarymo
priežastis, jos misija - burti, burtis ir dalintis
su kitais savo atradimais ir praradimais - visa
savo gyvenimiška patirtimi.
“Poezija - visų pirma - svajonė, jausmas
ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir
ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio
žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir
ašaros be ašarų... Viskas, kas žmogiška. Ir visa
tai poetas pats turi pajusti, išgyventi. Poeto

kūryba - daugiau ar mažiau - jo paties auto
biografija...” (P. Širvys, Ir nusinešė saulę miš
kai. V 1984, p. 296).
“Gyvenimas išmokė sukąst dantis, suspaust širdį kaip granatą ir laikyti taip, kad ji
nesprogtų. Ant mano kelio buvo ir švelnių,
tikrų gėlių, ir apgaulingų erškėčių. Buvo švie
sių ir tamsių dienų. Daugiau tamsių. Bet jei

kas grąžintų mano kelią - praeičiau jį lygiai
taip, kaip praėjau. Gal tik apeičiau kai kurias
gėles, kurių nepažinau iš kvapo...
Moterys! Nė vienos nekaltinu. Jos klydo,
kaip ir aš klydau ir klystu. Tiek to. Esu joms
dėkingas už tyrą džiaugsmą ir gilų skausmą, il
gesį, už laimę nelaimėje, už viską, kas žmogiš
ka. Be šito - nebūtų ir poezijos. Daug eilėraš
čių negrąžinamai išbarsčiau ant savo audringo
ir vingiuoto kelio, bet...”
(Apie save) P. Širvys, Ir nusinešė saulę
miškai. V 1984, p. 241.
Norintieji įsigyti šiuos CD gali užsisakyti
paskambinę į BalticCom tel.: 1 630 626-1262
(JAV) arba rašydami mums laišką vienu iš
adresų: balticcom@yahoo.com arba 2224
Country Club Dr., Woodridge, IL 60517. Inf.
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41KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Tarptautiniame Mykolo su Kauno radiofono, Vil
Oginskio festivalyje rugpjū niaus filharmonijos bei ope
čio 30-rugsėjo 28 dienomis ros orkestrais, 1944 m. pasi
skambės akademinė muzika traukė į Vakarus, 1949 m.
bei vyks moksliniai debatai atvyko į JAV. Bostone dirbo
apie dvarų kultūrinį paveldą. Šv. Petro lietuvių šventovėje,
Festivalis vyks M. Oginskio nuo 1952 m. dirigavo dauge
dvare Plungėje, Rietave, Tel liui orkestrų bei chorų, 1967
šiuose ir Vilniuje. Festivalio 1986 m. dėstė Berklee muzi
svečiams M. Oginskio dvaro kos kolegijoje. 1992 m. buvo
žirgyne Plungėje gros Torū- apdovanotas Lietuvos valsty
nės simfoninis orkestras iš bine kultūros ir meno premija.
Lenkijos, Oginskių dvaro
Vilniaus mokytojų na
muzikantinėje Rietave gros mai, tęsdami Skaitymo skati
Daniel styginių kvartetas iš nimo projektą “Su knyga per
Olandijos, o jaunųjų Lietu kultūrinę Europą” rugpjūčio
vos muzikų didysis koncer 13 d. kvietė skaitytojus susi
tas, skirtas M.K. Čiurlioniui, pažinti su rinktiniais lenkų
vyks M. Oginskio dvaro žir literatūros kūriniais. Šis de
gyne Plungėje.
vintasis projekto renginys
M. Oginskio dvaro rūmuo buvo skiriamas garsioms len
se Plungėje vyks mokslinis kų literatūros asmenybėms,
seminaras Dvarų paveldas kurių ne vienas gyveno, stu
Lietuvoje ir Lenkijoje. Visuo dijavo arba bent lankėsi Vil
menės vaidmuo: problemos ir niuje. Programa pradėta su
iššūkiai. Festivalio pabaigai vienu ryškiausių lenkų ro
Telšių Žemaitės dramos mantizmo kūrėjų Julijum
teatre koncertuos Europos Slovackiu, kuris Vilniuje gy
sąjungos kamerinis orkest veno, studijavo Vilniaus uni
ras. Festivalio metu bus sten versitete, jo kūryboje gausu
giamasi supažindinti visuo lietuviškų motyvų. Poetas menę su kunigaikščių Ogins Adomo Mickevičiaus amži
kių architektūriniu, muziki ninkas, nuolat rungęsis su
niu bei literatūriniu paliki juo dėl vietos literatūros is
mu. Mykolas Oginskis buvo torijoje, kartu su juo ir pa
visuomenės veikėjas - jis pa laidotas vienoje kriptoje
laikė lietuvių tautinį sąjūdį, Krokuvos Vavelio katedroje.
padėjo gabiems valstiečių Jo kūrybą skaitė aktorius To
vaikams siekti mokslo, rengė mas Vaisieta, o jo amžininko
žemės ūkio ir rankdarbių pa kompozitoriaus Stanislovo Morodas. 1873 m. savo rūmuo niuškos dainas atliko operos
se įsteigė muzikos mokyklą solistė Aušra Liutkutė.
bei orkestrą. Šioje mokyklo
Keturi lenkų rašytojai bu
je mokėsi ir dvaro orkestre vo apdovanoti Nobelio pre
grojo M.K. Čiurlionis.
mijomis: Henryk Sienkie
Kompozitoriaus Jeroni wicz, Wladyslaw Reimont,
mo Kačinsko (1907-2005) Czeslaw Milosz ir Wislawa
kūrinių kompaktinę plokšte Szymborska. Ištraukas iš W.
lę išleido Muzikos informa Reimonto romano Kaimie
cijos ir leidybos centras, bend čiai skaitė aktorius Ferdi
radarbiaudamas su choru nandas Jakšys, o W. Szym“Jauna muzika” (vad. Vac borskos kūrybos ištraukas
lovas Augustinas), “Lietuvių skaitė aktorė Gražina Urbo
klasikos” serijoje. Plokštelė naitė. Taip pat buvo skaito
je įrašyta 18 kompozicijų mos ištraukos iš vieno prieš
įvairios sudėties chorams be taringiausių XX š. rašytojų
instrumentinio pritarimo, Witold Gombrowicz kūry
dvi - chorui su vargonų pri bos. Renginys užbaigtas šiuo
tarimu bei Trumpa fantazija laikinio lenkų rašytojo Eus
vargonams solo (vargonuoja tachijaus Rylskio romano
Dainius Sverdiolas). Plokš Sąlyga ištrauka, kurią skaitė
telėje muziką išsamiai apibū aktorius Algimantas Butvi
dina muzikologė Danutė las. Šis romanas 2005 m. iš
Petrauskaitė. Plokštelės tu rinktas Metų knyga, o 2006
rinys atskleidžia kompozito m. pristatytas Lenkijos kul
riaus chorinės muzikos įvai tūrinei Nikės premijai.
rovę: nuo nesudėtingų, tra
Atnaujintoje Kražių ko
dicinio skambesio giesmių, legijoje įsikūrė Motiejaus Ka
rašytų JAV Bostono lietuvių zimiero Sarbievijaus kultūros,
šventovės chorui, iki įdomių, turizmo ir informacijos cent
sudėtingų harmonijos ir rit ras bei Kražių kraštotyros mu
mikos kūrinių, sukurtų ne ziejus. Kolegija buvo iškilmin
trukus po studijų Prahos gai atidaryta rugpjūčio 16 die
konservatorijoje (1931 m.) ną, minint jėzuitų atvykimo į
ar gyvenant Augsburgo DP Kražius 400 metų jubiliejų.
stovykloje (1944-1949). Iki Antroji po Vilniaus universi
š.m. pabaigos turėtų pasiro teto, Jėzuitų aukštoji mokykla
dyti ir antra plokštelė su J. buvo įsteigta Žemaičių vysku
Kačinsko kameriniais inst po Merkelio Giedraičio rū
rumentiniais kūriniais.
pesčiu, kuris 1609 m. paskyrė
Kompozitorius-dirigentas pinigų vienuolyno statybai ir
J. Kačinskas laikomas vienu padovanojo žemės plotą. 1616
ryškiausių tarpukario Lietu m. buvo įsteigta Kražių kole
vos modernistų, pabrėžusių gija - vienas svarbiausių Že
intuicijos ir individualumo maitijos švietimo bei religinio
reikšmę. Prieš karą jis dirbo gyvenimo centrų. GK
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Prisikėlimo
Kredito Kooperatyvas

3 Resurrection Rd. Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.: 416-532-3400 Fax: 416-532-4816
Anapilyje: Tel.: 905-566-0006 Fax: 905-566-1554
KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.;
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.;
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: ketvirtad. nuo 12 v.d. iki 7 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6
v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 84 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term. ind...................... 1.50%
180-364 d. term. ind.................... 1.50%
1 metų term. indėlius.................2.00%
2 metų term. indėlius.................2.50%
3 metų term. indėlius.................2.85%
4 metų term. indėlius.................3.10%
5 metų term. indėlius.................3.25%
1 metų “cashable” GIC ............ 2.50%
1 metų GIC-met. palūk............... 2.75%
2 metų GIC-met. palūk............... 3.25%
3 metų GIC-met. palūk............... 3.75%
4 metų GIC-met. palūk............... 4.10%
5 metų GIC-met. palūk............... 4.25%
RRSP, RRIF “Variable”.............. 1.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.60%
Taupomąją sąskaitą................... 0.10%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki . . . .0.10%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................... 0.10%
Amerikos dol. GIC 1 metų

Asmenines paskolas
nuo .................... 5.75%

term. ind............................ 1.75%

Sutarties paskolas
nuo .................... 5.75%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų.................5.25%
2 metų................ 5.40%
3 metų................ 5.50%
4 metų................ 5.80%
5 metų................ 6.05%
Su keičiamu
nuošimčiu
1, 2, 3 metų . . . .4.75%

Duodame CMHC
apdraustas nekilnojamo
turto paskolas
Duodame komercines
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPį: www.rpcul.com

PRISIKĖLIMO KREDITO
KOOPERATYVAS

praneša, kad
SKYRIUS ANAPILYJE

NEDIRBS
ANTRADIENIAIS
Ketvirtadieniais, penktadieniais
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs
įprastomis valandomis
$ Realty Carp . brokerage5650 Yonge Street, Suite 1508
Toronto, 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 ei.paštas: laimasIzčAyahoo.ca
■Independently Owned and Operated. REALTOR*

Istoriniai duomenys apie Lietuvą
University of Wisconsin, Memorial Library, Special Collections
JOAO ANTONIO MONTEIRO d'AZEVEDO
(Vertė B. Ciplijauskaitė)

Estatistica europea ou Corollario Historico, Geographico e Chronologico dos Estados Soberanos da Europa. Porto, 1806. (Sta
tistiniai duomenys apie Europą: istorinė, geo
grafinė, chronologinė nepriklausomų Europos
valstybių apžvalga). Cap. LVII (psl. 629-643)
I. Noticia Historica do Grao Ducado
de Lithuania
(Istoriniai duomenys apie Lietuvos Didžiąją
kunigaikštystę)

Kadaise Lietuva turėjo valdovus, kurie va
dinosi didžiaisiais kunigaikščiais. Pats pirma
sis, apie kurį randama žinių maždaug 1170 m.,
buvo Keraz, ar Kiraz. Vienas iš jo įpėdinių Ziwibond Desprunoowicz, aukščiau minėtojo
žentas, pavergė Rusiją 1217 m. Be šio karo,
Lietuvos kunigaikščiai sėkmingai atlaikė ne
mažą skaičių mūšių su rusais, lenkais, Prūsijos
ir Livonijos riteriais.
XIV š. kunigaikštis Olgard vedė katalikę,
iš kurios susilaukė keleto sūnų, tarp jų Jagellon, didžiojo Lietuvos kunigaikščio. Šis dėl ve
dybų su Lenkijos princese Hedwiges, 1386 m.
buvo išrinktas šios valstybės karaliumi su sąly
ga, kad apsikrikštys ir kad prie savo karalystės
prijungs Didžiąją Lietuvos kunigaikštystę.
Antroji sąlyga buvo įvykdyta tik 1501 m., bet
nedelsiant pakluso pirmajai, ir per krikštą jam
buvo suteiktas Vladislovo vardas.
Iki to laiko lietuviai buvo pagonys, prieta
ringesni net už egiptiečius. Jų naminiai dievai
buvo žalčiai. Jogaila labai stengėsi juos atvers
ti: įsteigė Lietuvos sostinėje Vilniuje vysku
pystę, ir beveik visas tas gentis ištraukė iš pa
gonybės. Lietuvos gubernatorium jis paskyrė
savo pusbrolį Vitolt, Kęstučio (Keystuth) sū
nų, kuris taip pat jau buvo apsikrikštijęs ir ga
vęs Aleksandro vardą. Šis ambicingas ir daug
iniciatyvos rodantis princas nepraleido jokios
progos save aukštinti, bet 1399 m. Tamerlanas
užkirto kelią jo pergalėms. Su maskviečiais
jam sekėsi geriau: juos nugalėjo 1406 m. Po to
tarnavo Jogailai-Vladislovui kovoje prieš Prū
sijos riterius; dalyvavo Žalgirio mūšyje. Mirė
1430 m. be palikuonių.
Jam numirus, karalius Vladislovas atidavė
Lietuvos kunigaikštystę savo broliui Suitrigellan-Boleslovui, kuris buvo nuverstas Sigis
mundo, Starodub kunigaikščio ir Vitolt bro
lio. Galų gale, prasidedant Lenkijos karaliaus
Aleksandro valdžios metams, 1501 m., lenkai
ir lietuviai sujungė savo valstybes: unija, kuri
buvo galutinai patvirtinta 1569 m. Liublino
seime, viešpataujant Zigmantui Augustui,
paskutiniam Jogailos palikuoniui.
Pagrindinės šios unijos nuostatos: kara
liaus rinkimai visada vyks Lenkijoje; Lietuva
dalyvaus rinkimuose; kunigaikštystės įstaty
mai galios kaip anksčiau; kiekvienas kraštas
išlaikys savo privilegijas ir papročius. Tokiu
būdu Didžioji kunigaikštystė nebuvo paversta
provincija, o tik suvienyta su Lenkija kaip są
jungininkė, pasilaikydama savo kariuomenę,
iždą, savo nuo karūnos nepriklausančius et
monus. Tas pats pritaikoma civilinėms parei
goms, prisilaikant tų pačių nuostatų. Numa
tyta, kad Lietuva skirs savo ministerius ir kitus
pareigūnus - taip, lyg iš tiesų dar tebeturėtų
didįjį kunigaikštį.
1795 m. per paskutinį Lenkijos padalini
mą Lietuva, kaip ir visa ši nelaiminga valsty
bė, atiteko Rusijai, nuo kurios valdžios tebėra
priklausoma dar ir dabar.

II. Topografinė Lietuvos apžvalga
Lietuva ribojosi su Livonija ir Baltijos
jūra šiaurėje, Rusija rytuose, Žemaitija ir Podolija pietuose ir vakaruose.
Visas kraštas buvo padalintas į vaivadys
tes, pavadintas sostinių vardais. Ši didžioji ku
nigaikštystė buvo didžiausia Lenkijos šalis,
150 verstų ilgumo ir 500 platumo, t.y., dau
giau negu dvigubas Portugalijos plotas. Beveik

ištisai - lygumos su didelėm giriom ir daug
ežerų; mažiau derlinga ir rečiau apgyventa
negu Lenkija.
Klimatas labai atšiaurus, dėl to kai kuriose
vietose buvo daugiau žvėrių negu žmonių. Be
veik visi kaimiečiai buvo didikų baudžiau
ninkai; aristokratija aršesnė ir daugiau nepa
kenčiama negu Lenkijoj. Gyventojai mažiau
civilizuoti, mažiau sugyvenami, labiau ūmūs.
Klimatas mažiau patrauklus ir daug šaltesnis.
Lietuvos girios buvo pilnos briedžių (laukiniai
žvėrys), laukinių jaučių, meškų, stirnų, šernų,
laukinių ožkų, vilkų, lapių, šermuonėlių, kiau
nių, žebenkščių su gauruotom uodegom ir
begalės kitokių labai savotiškų laukinių žvėrių.
Taip pat buvo ten ir ypatingų lūšių su nepa
prastai švelniu ir gražiu pilksvos spalvos kai
liu. Jis turėjo katės galvą ir tigro plėšrumą.
Buvo ir baltų bei juodųjų erelių, gandrų, ger
vių, vanagų, jūros varnų. Taip pat labai daug
bičių spiečių. Bitės įtaisydavo savo korius me
džių drevėse; jų medus - baltas ir neišpasaky
tai skanus.

Vytauto Didžiojo laikų Lietuva
Piešinys Vl. Vijeikio
Dvasininkija šioj didžiojoj kunigaikštystėj
nepasižymėjo turtingumu, nes ne visam krašte
vyravo katalikų tikyba. Liuterio ir Kalvino at
skalos jame buvo gerai įsitvirtinusios ir kai
kuriose apylinkėse iki dabar išsilaikiusios. Tą
patį galima pasakyti apie stačiatikius, žydus,
socinijonus, anabaptistus ir gausius totoriusmusulmonus, kurie ankstyvaisiais šimtmečiais
paliko savo kraštą ir įsikūrė Lietuvoje. Žy
mesnieji didikai nebuvo užsikrėtę reformomis,
o visi seimo nariai privalėjo atsiversti į kata
likybę.
Lietuvoje buvo gausu labai turtingų šeimų,
iškilių ir daug galios turinčių bajorų, kurie
niekuo nemenkesni už Rusijos ar Lenkijos
didikus. Tai buvo akivaizdu visuotinio seimo
metu, į kurį Lietuvos didikai atvykdavo su
dideliu skaičium karietų ir tarnų. Lietuvai
nustatyta duoklė karalystei: trečdalis visos
kariaunos, ir tik ketvirtadalis mokesčių,
tiesioginiai susijusių su karaliaus išlaidomis.
1652 m. seime buvo nutarta, kad Lenkija
išlaikys 50,000 kariuomenės, o Lietuva 25,000, bet tas nutarimas po to ne kartą buvo
keistas. Pagrindinės upės - Nieper rytuose,
Duna (Dina) šiaurėje ir Nieper intakas Pripeck. Šitose upėse, kaip ir daugelyje ežerų,
buvo gausu žuvų. Dirvožemis tinkamas ja
vams, medui, puikioms ganykloms, vilnai,
įvairių žvėrių kailiams ir labai geriems, nors
nedidukams, arkliams. Visa Lietuva, išskyrus
Kuršių žemę, buvo padalinta į tris pagrindines
dalis: tikroji Lietuva, rusiškoji-juodoji Lietuva
ir Žemaitija.
Nukelta j 11-tą psl.
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PARAMOS NUOŠIMČIAI
Palūkanų norma 4.75% (Prime Rate)

TAUPOMOJI
SĄSKAITA

INVESTICINĖ
SĄSKAITA
"GI C" INDĖLIAI

PAPILDOMA
TAUPOMOJI

0.75%

(pelno padalinimtts netaikomas)

1 mėty

3.35%

2 mėty

3.95%

PALŪKANŲ ČEKI Ų / TAUPOMO JI

3 mėty

4.40%

Balansas: $0-$4,999.99

0.05%

4 mėty

4.50%

$5,000.00 - $9,999.99

0.10%

5 mėty

4.60%

$10,000.00-$24,999.99

0.25%

1 mėty

$25,000.00-$59,999.99

0.50%

Virš $60,000.00

1.25%

"Planas24" KASDIENINIŲ

3.25%

iškeičiamas

"G IC" INDĖLIAI
(taikomas pelno padalinimas)

Lietuvos viduramžių kariai, tarsi iš piliakalnių prisikėlę, demonstruoja šių dienų lietuviams
kautynes Kernavėje...

Istoriniai duomenys...
Atkelta iš 10-to psl.

III. Pagrindiniai Lietuvos
miestai

Vilnius, Lietuvos sostinė,
buvo labai didelis ir turtingas
prekybos centras, nors ir labai
apsileidęs, purvinas. Išskyrus
pirmųjų didžiųjų kunigaikščių
rūmus, visi namai mediniai.
Be šių rūmų - dar kiti, plyti
niai, apsupti bokštų, kuriuose
sutelkta daug artilerijos ir
įvairiausių ginklų, o taip pat
ir puiki biblioteka. Katedroje
ilsėjosi šv. Kazimiero, Lenki
jos kunigaikščio, kūnas. Ypa
tingo dėmesio verti šioje šven
tovėje sidabrinis antkapis, po
kuriuo palaidotas šventasis ir
kuris sveria 30 centnerių, to
paties metalo altorius ir nepa
prasto didumo varpas, kuriam
pajudinti reikia 24 vyrų. Šv.
Bernardo vienuolynas ir Jė
zuitų kolegijos šventovė taip
pat verti aplankyti, ir nema
žiau - rusų ir vokiečių namai,
kanceliarijos pastatai, vysku
po ir gubernatoriaus rūmai.
Šis miestas, kurio vysku
pas priklausė nuo Gniezno ir
kuriame 1579 m. buvo įkurtas
universitetas, turėjo 25,000
gyventojų, atstovaujančių
įvairioms tautybėms ir religi
joms. Juos visus pritraukė
prekyba. Jis buvo ten, kur ma
žytė Vilijos upelė įteka į Vil
nią, 52 verstų nuo Rygos ir 80
nuo Varšuvos.

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian
I Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5GI

Gardinas - nemažas, bet
pakrikęs miestas, savo didu
mu antrasis po Vilniaus visoj
Lietuvoj. Lenkijos seimas ja
me susirinkdavo kas šešeri
metai. Jame verti aplankyti
citadelė, karaliaus rūmai, ku
riuose nuo 1794 m. gyveno
paskutinis Lenkijos karalius,
Kolegija ir vienas tiltas - pats
gražiausias ne tik Lietuvoje,
bet visoje Lenkijoje. Jis turėjo
15,000 gyventojų, yra ant Ne
muno kranto, 30 verstų nuo
Trakų, 20 nuo Naugarduko.
Abu minėti miestai yra
pačioj Lietuvoj, kurioje - dar
ir Breslauja, Trakai ir Brzescia
(Brasta), dideliu sutvirtintu
mūru apjuostas miestas, ku
riame stovi ir pati didžiausia
visoj Europoj žydų sinagoga.
Rusiškoje Lietuvoje paminė
tini Minskas ir Naugardukas;
Žemaitijoj - Raseiniai, Medi
ninkai, Panevėžys, Biržai (visi
vardai rašomi lenkiškai), kur
stovi įspūdingi, Radvilų - vie
nai iš seniausių ir galingiausių
Lietuvos didikų šeimų - gimi
nei priklausantys rūmai.
IV. Chronologinė Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių
rodyklė

Kiraz, dokumentuotas D.
kunigaikštis, 1170; Kierno, jo
sūnus; Porta, aukščiau minė
tojo duktė, ištekėjusi už Ziwibond Desprunoowicz, nuga
lėjusio Rusiją 1217; Kucovoico, vedęs didelius mūšius
su Livonijos riteriais; Uteno,

jo sūnus; Suintocoro Guerimout, vedęs ilgus mūšius su
lenkais, prūsais, Livonijos ri
teriais; Gilgin, jo sūnus, miręs
1278; Romano, jo sūnus; Troideno, nužudytas jo brolio
Doumanto; Doumanto, brol
žudys, žuvęs dvikovoje su
Troideno sūnum vardu Ramunto, graikų tikybos vienuo
liu, kuris dėl to paliko vienuo
lyną; Withenius, Troideno
maršalka, laimėjęs daug karų
prieš rusus, išrinktas 1283;
Gedeminas, kariavęs su len
kais ir įkūręs Trakus 1321; Olgerd jo sūnus, laimėjęs daug
mūšių Prūsijoj; Jagellon-Vladislovas, pirmasis Lietuvos
kunigaikštis katalikas, miręs
būdamas Lenkijos karalium
1434.
Su šiuo kunigaikščiu bai
giasi didieji Lietuvos kuni
gaikščiai, kitaip sakant, titu
las sujungiamas su Lenkijos
karaliaus: dėl kunigaikštystės
susivienijimo su šia karalyste
didieji Lietuvos kunigaikščiai
tampa Lenkijos karaliais.
Kas norėtų matyti tolesnę
šių karūnuotų kunigaikščių
eigą, težiūri Lenkijos karalių
chronologiją, pradedant kara
lium Jagellon, mirusiu 1434,
nes po jo mirties dar tebegalios didžiųjų kunigaikščių titu
las: Vitolt, Boleslas, Sigis
mundo, S. Casimiro. Iš tiesų,
jie jau buvo tik vicekunigaikščiai ar gubernatoriai, patvir
tinti Lenkijos karalių, atseit,
nebe nepriklausomi valdovai,
kaip buvo visi prieš Lenkijos
karalių Jogailą, geriau žinomą
kaip Vladislovas V.

PLANAS 24
Nemokami įnašai,
išėmimai,
čekių patarnavimai
palankūs
nuošimčiai
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ
PALŪKANŲ
0.25%

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI
NEKILNOJAMO TURTO

PASKOLOS
Atviras, kintamyjų palūkanų

4.75%

1 mėty

5.25%

2 mėty

5.45%

3 mėty

5.60%

4 mėty

5.70%

5 mėty

6.05%

Komercinės kredito paskolos suteikiamos
pagal pareikalavimg

mėty

2.75%

mėty

3.25%

mėty

3.75%

mėty

4.10%

mėty

4.25%

mėty kas mėnesi
□ karnos palūkanos

2.25%

mėty iškeičiamas

2.50%

mėty JAV dolerių

2.10%

TERMINUOTI
INDĖLIAI
30-89 dienų

1.60%

90-1 79 dienų

1.80%

1 80-269 dienų

1.85%

270-364 dienų

1.90%

1 mėty

2.20%

2 mėty

2.50%

3 mėty

2.85%

4 mėty

2.95%

5 mėty

3.20%

Iškeičiami prieš terming
mažesniais nuošimčiais

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU

PENSIJŲ FONDAI

Palūkanų norma + 0.0% ir aukščiau

Kasdieniniu
kintamųjų palūkanų 3.00%

3.50%

1 metų

ASMENINĖS PASKOLOS

2 mėty

3.85%

Palūkanų norma +1.0% ir aukščiau

3 mėty

4.25%

4 mėty

4.50%

5 mėty

4.60%

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS
Palūkanų norma + 2.0% ir aukščiau

Visi pateikti nuošimčiai gali būti
keičiami be įspėjimo

• • • •

PARAMA

AKTYVAI per $1 70,000,000
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas.
2975 Bloor W. 416-207-9239 | 1573 Bloor W. 416-532-1149

LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

WWW.parama.ca

PARAMA

Bilietai i Lietuvą 2008

BURNHAMTHORPE/GOLDEN ORCHARD 4 miegamų
$900
jų “5 BACK-SPLIT LEVEL”,
oro uosto mokesčiai papildomai
privatus įvažiavimas, dvigu
$250 Finnair avialinijos,
Toronto - Vilnius
bas garažas, 2 min. iki auto
per Helsinki
buso, einančio į požeminį
Taip pat bilietai kitomis oro
traukinį, arti prie mokyklų,
linijomis ir į kitas šalis
apsipirkimo.
Skambinkite Gabrielei
Prašo $469,900.
_______Pabrėžaitei-Flores_______
SKAMBINTI
O.b Orav Travel Inc.
Rugpjūčio 12 - rugsėjo 30, 2008

/ Foundation
Tek: 416-889-5531

Elektroninis paštas: klfondasįSon.aibn.com

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo
pagrindinis kapitalas davė 3.15 mln. dol. pelno lietuvybės
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje
bei stipendijoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondų
ir prisiminkime.j; savo testamentuose!
Raštinės darbo valandos: plrmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

5700 Yonge Street at Finch
Toronto. Ontario M2M 4K2

647-998-6405
Toll free 1-800 361-9487
Fax 416-221-4885
gabriele@bdtca 0NT REG 03228277

BDIh orldTrareft

TEODORUI
STANULIUI,
broker
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937
ar į namus 416-231 -4937
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mSPORTAS
Milijonieriai
krepšininkai olimpiadoje
EDVARDAS SULAITIS
Buvo laikai, kai sužino
jus, kad koks nors olimpietis
sportuodamas už tai gavo nors
ir mažą atlyginimą, tuoj pat
buvo šalinamas iš olimpiados
arba netekdavo medalio. Tie
laikai jau praeityje. Šiuo metu
- priešingai: olimpiečiai, kurie
sportuodami uždirba dau
giausia pinigų, susilaukia dau
giau dėmesio negu mažesnius
atlyginimus gaunantieji.
Kinijoje vykusi olimpiada
turbūt buvo pati “turtingiau
sia”, jeigu sudėsime visų jos
dalyvių - sporto žvaigždžių atlyginimus.
Įdomu, kad joje savo atly
ginimais išsiskyrė krepšinin
kai: iš dešimties turtingiausių
olimpiečių net septyni yra
NBA lygoje žaidžiantys krep
šininkai: 4 amerikiečiai ir 3
kitų valstybių (Kinijos, Vokie
tijos ir Ispanijos rinktinių žai
dėjai). Jų turtus suskaičiavo
JAV leidžiamas Forbes žurna
las. Jo duomenimis čia nau
dojamės.
Pirmoje vietoje turtin
giausiųjų sąraše yra Kobe

Bryant, naudingiausias pra
ėjusio sezono NBA krepšinin
kas, pasirašęs 7 metų sutartį
su Los Angeles “Lakers” klu
bu už 136,4 milijonų sumą. Jis
per artimiausią sezoną gaus
21,2 mln. siekiančią algą. Pri
dėjus dar 17,5 mln. dolerių už
įvairias reklamas (iš “Sony”,
“Nike”, “Coca-Cola” bendro
vių), jo metinės įplaukos su
darys 39 milijonų dolerių sumą.
Nuo pirmojo mažai kuo
skiriasi Klyvlando “Cavaliers”
klubo krepšininkas Le Bron
James, kurio metinės pajamos
siekia 38 milijonus “žalių”. Jo
metinė alga - 14,4 mln., tačiau
jis lenkia K. Bryant uždarbiu
iš reklamų (“Nike”, “State
Farm”, “Coca-Cola”). Rekla
mos šiam krepšininkui atneša
apie 24 milijonus per metus.
Trečioje vietoje dešimtuke yra
Brazilijos futbolininkas Ronaldino (37 milijonai), o ket
virtoje - šveicaras tenisininkas
Roger Federer (35 mln.)
Kinas Yao Ming uždirba
28 milijonus. Šis “Rockets”
klube Houstone žaidžiantis
krepšininkas gauna 15 milijo

nų dolerių algą ir dar apie 13
mln. “prisiduria” iš reklami
nių sutarčių (jis yra vienas iš
“Reebok” bendrovės gaminių
pagrindinių reklamuotojų).
Tik vienu milijonu mažiau
per metus už aukščiausiąjį
NBA krepšininką gauna Mia
mi “Heat” komandos gynėjas
Dwayne Wade, kilęs iš Čika
gos apylinkių. Jo metinė alga
- 14,4 mln., o 12,6 mln. ateina
iš reklaminių sutarčių.
Septintoje vietoje įsiter
pia Rusijos tenisininkė Marija
Šarapova (26 milijonai). O li
kusios trys dešimtuko vietos
atitenka vėl krepšininkams:
Dirk Nowitzki (25 mln.),
Jason Kidd (20 mln.) ir Pau
Gasol (15 mln.)
Įdomu, kad vokietis No
witzki, kuris atstovauja Dala
so “Mauericks” klubui, ir Los
Angeles “Lakers” krepšinin
kas Gasol, nors ir būdami tur
tingi, gyveno su savo rinktinė
mis olimpiniame kaimelyje,
tuo tarpu JAV krepšinio mili
jonieriams buvo išnuomotos
specialios patalpos.
Lietuvos krepšinio rinkti
nės bent pirmojo penketuko
žaidėjus irgi galima pavadinti
milijonieriais, bet jie gana toli
atsilieka nuo anksčiau minė
tųjų. Iš lietuvių į didžiųjų
krepšinio milijonierių gretas
galėtų lygiuotis nebent tik
Žydrūnas Ilgauskas iš Klyvlando “Cavaliers” klubo. Ta
čiau jam, kaip žinome, klubas
olimpiadoje žaisti neleido.

Žinios iš Lietuvos
• Pekino vasaros olimpi
nių žaidynių medalius iško
vojo 24 dabartiniai ir buvę
NBA žaidėjai. Jie atstovavo
JAV (auksas), Ispanijos - (si
dabras -7 NBA žaidėjai) ir
Argentinos (bronza - 5 NBA
žaidėjai). Pekino olimpinių
žaidynių vyrų krepšinio rung
tynėse, kuriose dalyvavo 12
komandų, kovojo net 42 NBA
žaidėjai. Lietuvos rinktinėje
žaidė tik vienas NBA žaidėjas
- Kleiza.
• Ketvirtąją pergalę šeš
tose 2009 metų Europos mo
terų krepšinio čempionato at
rankos varžybų A grupės rung
tynėse iškovojo Lietuvos rink
tinė. Lietuvės 73:68 įveikė
Ukrainos komandą ir varžybų
lentelėje pakilo į antrąją vietą.
• Su Lietuvos rinktine at
sisveikinęs Ramūnas Šiškauskas, po puikaus praėjusio se
zono Maskvos CSKA klube ir
pasirodymo olimpiadoje, vėl
sulaukė dėmesio už Atlanto.
JAV sporto apžvalgininkai lie
tuvį įvardija kaip vieną geriau
sių Europos krepšininkų, ku
rie itin domina NBA klubus.
Tačiau kartu pažymima, kad
persikelti į NBA gali sukliu
dyti jo amžius.
• Pasaulio trijulių krepši
nio čempionai Mindaugas Budzinauskas, Darius Čiūta, My
kolas Jasaitis ir Rytis Pulkau

SKAUTŲ VEIKLA

IX-ojoje Tautinėje stovykloje Manatoc, OH, skautai-tės prisiminė V-ąją Tautinę

ninkas sėkmingai - trim per
galėm iš eilės - pradėjo tarp
tautines varžybas Maskvoje
“Moscow Open”. Lietuvos at
stovai A grupės varžybose re
zultatu 21:8 sutriuškino vokie
čius, 21:14 nugalėjo ukrainie
čius ir 21:17 laimėjo prieš ser
bus.
• Pekino olimpinių žai
dynių krepšinio rungčių ketvirtbaigmės dvikova su Lietu
vos rinktine vienam garsiausių
visų laikų Lietuvos treneriui
Jonui Kazlauskui Kinijoj buvo
paskutinė. Jo auklėtiniai Ki
nijos krepšininkai 68:94 nusi
leido pakiliai rungtyniavu
siems lietuviams.
• Lietuvos atstovei Vikto
rijai Čmilytei (ELO įvertini
mas 2508) nepavyko patekti į
Nalčik (Rusija) vykstančio pa
saulio moterų šachmatų čem
pionato aštuonbaigmę.
• Švedijos mieste Malmė
vykstančiose pirmosiose Eu
ropos veteranų žaidynių leng
vosios atletikos varžybose Lie
tuvos sportininkai per dvi var
žybų dienas iškovojo net 18
medalių. Lietuvos lengvosios
atletikos senjorai laimėjo sep
tynis aukso, penkis sidabro ir
šešis bronzos apdovanojimus.
• Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) Vyk
domojo komiteto posėdyje
nutarta Pekino olimpinėse
žaidynėse medalius iškovoju
siems Lietuvos sportininkams
skirti automobilius “BMW”.
Pekine sidabro medalius iško
vojusiems - buriuotojai Gin
tarei Volungevičiūtei ir penkiakovininkui Edvinui Krungolcui atiteks - “BMW 520”.
Bronzos medalius laimėju
siems disko metikui Virgilijui
Aleknai, imtynininkui Min
daugui Mizgaičiui ir penkiakovininkui Andrejui Zadneprovskiui skirti - “BMW 318”
automobiliai. VP

Ntr. V. Šliupo

Skautų stovyklavietėje “Romuva” jau pradėti pagrindinių pastatų atnaujinimo darbai - dedamos naujos grindys ir sienos
Ntrs. R. Sriubiškio
DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! Leidėjai prašo jus atsilyginti už prenumeratas.
Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant adreso lipdės (address label). Kanados vyriausybės finansinė
parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų prenumeratų skaičių. Be šios paramos mūsų pašto išlaidos, siuntinėjantjums TŽ būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų supratimo šiuo svarbiu klausimu - įrodyti Kanados vyriausybei,
kad TŽ gyvavimas mums yra aktualus. TŽ leidėjai

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ
interneto tinklalapis
www.tevzib.com
laukia jūsų apsilankymo.
Kviečiame susipažinti su juo
ir siųsti savo pastabas elektro
niniu paštu tevzib@rogers.com
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>JAUOO ŽODIS
Šuo - vaikų draugas
A. STANISLAUSKAS

Vasara dar čia: dar kaitrūs saulės spinduliai, jų įšildytas van
duo ir smėlis leidžia pasidžiaugti visais malonumais. Kiekvie
na giedra, be lietaus diena ar valanda visus vilioja į lauką,
sporto aikštelę, vešliai žaliuojantį parką ar vaisiais pasipuo
šusį sodą... Vilkaviškio vyskupijos globojamų “Vaiko tėviškės
namų” auklėtiniai taip pat stengiasi pasidžiaugti greit prabė
gančia vasara ir atostogomis, kurios visada ir visiems būna
per trumpos. Draugiškos varžybos krepšinio ar futbolo aikš
telėje, išvyka į vaizdingas apylinkes ar net paprasti namų
ruošos darbai, daromi kartu, žaidimai, išdaigos ar pusvalan
dis su knyga rankose - taip užpildyta kiekviena diena. Prasi
dėjus pamokoms ir artėjant rudens darganoms, ši vasaros
energija ir prisiminimai padės greičiau sulaukti kitų atosto
gų...
Ntrs. vasaros atostogos “Vaiko tėviškės namuose”
(Vilkaviškio vyskupija)

Lietuvos mokyklai
Lietuvos mokykla!
Ne kartą išduota, parduota.
Ne sykį ir ne du
į dykumą viliota
atgaivinti pirmąją meilę.
Ėjai per šaltį, per pūgą.
Ėjai draugų nepabūgus.
Nors rūbą ne sykį keitei,
bet širdy išlikai
tapati - sesuo
motina, mylimoji.
O juk grasino, marino---Bet savo meilės giliam šuliny
vaikams išlaikei
tyro vandens gurkšnelį.
Ir elementorių,

ir katekizmą
kaip kasdienės duonos riekelę
slapčiausiam indaujos kampe
išlaikei.
Kad vaikai
nemirtų iš bado,
kad neprarastų jie žado
rudųjų, raudonųjų,
raibųjų, bespalvių
nasruos.
Kad sibirų ir amerikų keliuos
lietuviškos pėdos išliktų.
Lietuvos mokykla!
Bučiuoju kaip
Motinai
tavo rankas.

STASĖ DZENUŠKAITĖ

Pažadino garsus šuns loji
mas. Kaimyno šuns būda kaž
kodėl buvo pastatyta prie mū
sų tvoros, o ne prie jų namo.
Vilkinukas, piktas ir agresy
vus, lojo tolygiai tiek ant jų
sodo lankytojų, tiek ant pas
mus ateinančiųjų. Mus laikė
tik pusėtinai savais ir einan
čius šalia tvoros įspėjamai
apurgzdavo, bet mūsų svečius
aplodavo kaip reikiant. Aišku,
tai kiekvieną kartą sunervin
davo, tačiau, antrą vertus, tu
rėjome nemokamą sargą vi
sam sklypui ir jautėmės sau
gūs. Taip ir nepasakėme kai
mynui nieko dėl šuns būdos
mūsų patvory ir guodėmės
saugumo nauda.
Atsikeliu uždaryti lango
ir tikiuosi dar numigti. Žvilg
teliu šuns pusėn, ko jis dras
kosi ir nustėru: takeliu vilki
nio pusėn svyruodamas kice
na kaimynų mažylis. Suris ir
kaulelių nebeliks! Čiumpu te
lefoną skambinti kaimynui,
bet vaikiukas jau už poros
žingsnių. Bandau riksmu su
stabdyti jį, bet netenku balso.
Taip ir stoviu praviram lange
stabo ištiktas su telefonu vie
noje rankoje, išsižiojęs, vos kva
pą atgaunantis, bet bebalsis.
Tuo tarpu mažulis, sėk
mingai atlingavęs iki šuns, čiu
po jį už ausų! Kaip nekeista,
bet šuo ne tik nekando, ne tik
neurzgė ir nelojo, bet labai
rūpestingai nulaižė vaiko no
selę ir visą veidelį. Tuo metu
mažylis paleido šuns ausis ir
čiupo už raudono liežuvio, bet
tasai jį greitai ir saugiai paslė
pė už dantų. Mažylis nepasi
metė - viena rankele pakėlė
šuns lūpos šoną, kita rankele

Gabrielės Taminskaitės piešinys Mano suniukus
iščiupinėjo visus dantis, bet
plyšio nerado. Tuo tarpu vilki
nis iškišo lekuojantį liežuvį iš
kito šono ir palaimingai jį nu
kabino. Mažylis net cyptelėjo
apsidžiaugęs ir nutrepseno iš
kito šuns šono liežuvio pasi
imti. Jau buvo begriebęs, bet
šuo laiku permetė liežuvį į ki
tą šoną. Vaikiukas kantriai
nutrepseno iš paskos. Ir taip
kelis kartus.
Žiūriu į vaizdą ir netikiu:
gal sapnuoju, nes nei pajudėti,
nei šaukti vis tiek negaliu. O
įvykiai toliau rutuliojasi ir vys
tosi visai neatitinkantys logi
kos ir vilkinio būdo. Dabar
mažylis stovi priešais šunį,
abiem rankelėm iš abiejų pu
sių atplėšęs lūpas ir laukia iškišamo liežuvio. Šuo kenčia ir
liežuvio neiškiša. Tada mažu
lis įkanda šuniui į nosį, į tą
patį jautriausią, šlapią odinį
galiuką. Viskas, pagalvojau, ir
užsimerkiau.
Išgirstu skausmingai mal
daujantį šuns cyptelėjimą, bil
desį vėl tylu. Pramerkiu akį vaikas stovi gyvas ir sveikas.
Atsimerkiu visai ir matau: šuo

ne tik pasislėpė būdoje, bet ir
apdairiai pasturgaliu užkišo
landą neprašytiem svečiam.
Bet mažylis nenusiminė - lau
ke tysojo dėmesio verta šuns
uodega, ir jis ją čiupo. Tyrimų
pabaigoje uodegos galiukas
buvo išmėgintas “ant dan
ties”.
Šuo vėl skausmingai sucy
pė, ištraukė uodegą ir paslėpė
ją būdoje. Mažylis kaipmat
pasinaudojo proga ir įlindo į
būdą. Ir vėl man užtirpo šir
dis: dabar tai jau tikrai nesi
baigs geruoju.
Šuns landoje dundėjo,
braškėjo, cypinosi ir tratėjo.
Lėtai slinko minutė, kita, ir
laukimas formavo vaizduotėje
pačią liūdniausią pabaigą.
Staiga iš būdos iššoko šuo ir
nulėkė tolyn, kiek leido gran
dinė, bet taip ir neprisileido
vaiko artyn. Pagaliau suvokęs,
kad nepavyks įsivelti į gaurus,
mažylis nutepseno takeliu at
gal, iš kur ir buvo atėjęs.
Šuo jį palydėjo liūdnu ir
prašančiu cypimu - sugrįžk.
Ne veltui sakoma - šuo ir ka
riamas pripranta.

Nauji mokslo metai Vasario 16-osios gimnazijoje

Sutapo, kad, kaip visos Lietuvos mokyklos, taip
ir Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje šiuos
mokslo metus pradėjo rugsėjo 1 d. Tos dienos rytą
visi mokiniai, mokytojai, tėveliai ir svečiai susirinko
pilies aikštėje, kur, giedant ir grojant Europos
sąjungos, Vokietijos ir Lietuvos himnus, buvo pakel
tos valstybinės vėliavos. Po to visi dalyvavo bend
rose pamaldose, kurias laikė katalikų kunigas Jonas

Dėdinas, evangelikų kunigas Reinhold Fuhr ir tiky
bos mokytojas Darius Subačius katalikų šventovėje.
Šventė tęsėsi gimnazijos bendrabučio salėje. Gim
nazijos direktorius A. Šmitas pasveikino susirinku
sius, palinkėjo sėkmės naujais mokslo metais.
Trumpą sveikinimo žodį tarė gimnazijos Kuratorijos
pirmininkas R. Čuplinskas. Po mokytojų prisi
statymo vyresnių klasių mokiniai, apsiėmę globoti

jaunesniuosius, pasveikino ir apdovanojo pačius
jauniausius mokinius - penktokus. Paskui visi mo
kiniai pasiskirstė į klases pirmai pamokai su klasės
auklėtoju. Šiais metais gimnazijoje mokysis 192
mokiniai: 99 vokiečiai ir 93 lietuviai. Naujai įstojo
28 lietuviai ir 17 vokiečių mokinių. Lietuviai moki
niai atvykę iš Vokietijos, Lietuvos, Argentinos ir
Brazilijos.
v16gim-info
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PA D Ė KA
MYLIMAM TĖVUI IR TĖVUKUI

AtA
PRANUI SAKALUI
mirus 2008 m. rugpjūčio 9 d., Hamiltone, Ontario,
nuoširdžiai dėkojame kun. Aušvy
dui Belickui už velionies lankymą
ligoninėje, maldas laidotuvių na
muose, atnašautas šv. Mišias bei
maldas kapinėse. Esame dėkingi
karsto nešėjams.
Dėkojame Jonui Stankui, Gra
žinai Matukienei (kalbėjusiai gar
bės generalinio konsulo vardu),
Feliksui Mockui, Lionginui Paškui
ir Rimui Slavickui už tartus žodžius laidotuvių namuose ir
kapinėse. Ačiū Danguolei Radtkei, giedojusiai šv. Mišių
metu. Nuoširdi padėka visiems giminėms, nepabūgusiems
tolimų kelionių ir atvykusiems atsisveikinti su velioniu.
Ačiū visiems už atsiųstas gėles ir už aukas šv. Mišioms, Pa
galbai Lietuvos vaikams, Kanados lietuvių fondui, Tėviškės
žiburiams bei Giedraičio medžiotojų ir žūklautojų klubui.
Dėkojame p.p. Mačiams už skanius pietus ir ponioms už
skanius pyragus.
Ačiū visiems, prisidėjusiems prie laidotuvių. Dėkojame
už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ar apkabinimu. Jūsų
šiltas paguodos žodis liks mūsų širdyse bei mintyse; jis mus
stiprino skausmo ir liūdesio valandomis.
Nuliūdę - dukra Audrė, sūnus Rimas (Stella),
vaikaičiai Alexa, Daina ir Danielius

Užgeso išskirtina asmenybe
A.a. Algirdas Stankus-Saulaitis iškeliavo Bibliotekininku dirbo New Haven universi
amžinybėn š.m. liepos 11 d. JAV, Connecticut tete, New York Public Library, Silas Bronson
valstijoje, kur jis gyveno ir dirbo. Toronte gi bibliotekoje Waterbury, CT, ir Naugatuck
męs, baigė St. Francis of Assissi pradinę mo Valley Community College. Per pastaruosius
kyklą, lankė lituanistinę mo
10 metų jis vadovavo David
kyklą, lituanistinius kursus,
Casey Copley bibliotekai
žaidė krepšinį Šv. Jono parapi
Canterbury College, kur taip
pat buvo auklėtojas ir vienas iš
jos “Vyčio” klube, buvo Mišių
patarnautojas Šv. Jono parapi
krepšinio trenerių. Torontiečių
joje. Baigęs St. Michael’s kata
atmintyje po daugelio metų
likišką gimnaziją, galvojo stoti
galėjo šiek tiek išblėsti prisi
į kunigų seminariją, tačiau dar
minimai apie velionį, kuris
buvo labai jaunas - tik 16 me
buvo pažįstamas ateitininkų
tų. Tada jis Toronto universite
organizacijoje studijų laikais,
te studijavo kalbas ir istoriją, o
vėliau net “Aitvaro” dramos
įsigijęs bakalauro laipsnį vyko į
mėgėjų grupėje. Vis tik paliko
Vokietiją, kur dirbo žymaus
neišdildomą įspūdį jo rimtis ir
principingumas, jo neeilinis
istoriko prof. Z. Ivinskio padė
jėju.
intelektas ir humoras. Jo
Po to, vėl keletą metų pa
Canterbury College kolegos
buvęs Toronte, sugrįžo į Vokie
gražiuose
atsisveikinimo žo
A.a. Algirdas Stankus
tiją, dirbo Vasario 16-osios
džiuose
nušvietė
Algio pasi
Saulaitis
gimnazijoje, kur susipažino su
šventimą mokiniams, pasiauko
Marija Saulaityte. Susituokę 1976 m. gruodį, jimą darbui. Visada skirdamas begales dėme
jie vėliau apsigyveno JAV-se, kur jis įsigijo ma sio kitiems, o ne sau, jis pasižymėjo kolegų
gistro laipsnį bibliotekininkystės srityje South akyse savo lojalumu, dosnumu, meile moki
ern Connecticut State University, parinktas niams, rūpestingumu bei atjauta visiems. Ne
tapti nariu Beta Phi Mu, tarptautinės bibliote tekties valandą artimuosius teguodžia visų jį
kų ir informacijos mokslo “Honor Society”. pažinojusių patirtas jo dvasios kilnumas. RSJ
SKAITYTOJAI PASISAKO

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,

llb.

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno
sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais
295 The West Mall. 6th Floor. Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Tinklalapis: WMw.pacelaw1irm.coin

Fax 416 236-1809

El. paštas: lawyers^ pacelawfi rm.com

PĖDOS SPECIALISTAS
DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel.

(416)

763-5677

CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

NESKLANDUMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI

PRIIMAME VISUS

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

► VIETINĖ NEJAUTRA IR

SU ŠTURMU

PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI

PLANINIUS DRAUDIMUS

STERILŪS ĮRANKIAI

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

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių

2008 m. rugsėjo 24 d. ir spalio 8 d.
SM/TH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų 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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU Į Vilnių

2008 m. rugsėjo 24 d. ir spalio 8 d.
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
S6B00*
tjoff

f»r1 Parcel

SQ00*
t>off

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

LIETUVAI REIKIA
MOKYTIS IŠ PUNSKO!
Su pora klasiokų suorga
nizavau antikomunistinę, antisovietinę, už Lietuvos laisvę
organizaciją Punsko lietuviš
koje gimnazijoje, komunisti
nėje Lenkijoje. Mūsų organi
zacija visu ketvirčiu šimtme
čio anksčiau skelbė idėjas, ku
riomis vėliau rėmėsi “Lietu
vos laisvės lyga”, “Sąjūdis”,
“Solidarnosc” (Lenkijoje), pa
našūs antikomunistiniai judė
jimai, tačiau buvome pašalinti
iš gimnazijos ir kitaip labai
skaudžiai dėl to nukentėjome
per ilgesnį laiką, ne tik dėl
KGB ir Lenkijos komunisti
nio saugumo (SB) persekioji
mų, bet ir tų punskiečių gim
nazijos mokytojų - komunis
tų, kurie “mokėsi” sovietinia
me Vilniuje. Dabar esu Lenki
joje oficialiai pripažintas ko
votojas už laisvę, o Lietuva
neseniai už “nuopelnus” (tur
būt Maskvai!) apdovanojo
tuos sovietų klapčiukus - lais
vės Lietuvai siekiančiųjų per
sekiotojus! Lietuvai reikia
mokytis iš Punsko! Valdas
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GIEDRĖ BEINORIUTĖ,
kino režisierė,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos TV režisūros specialy
bes magistre g. 1976 m. Vilniuje. Nuo 1997 m., būdama režisie
re ir scenarijų autore, sukūre 7 vaidybinius ir dokumentinius
trumpametražius filmus, dirbo asistente su žinomais Lietuvos
kino režisieriais Šarūnu Bartu (“Septyni nematomi žmones”) ir
Arūnu Mateliu (“Prieš parskrendant į žemę”).
Nuo 2002 m. savanoriškai dirba psichologines pagalbos vai
kams tarnyboje “Vaikų linija”. Su aktoriumi G. Storpirščiu iš
leido eilėraščių knygutę “Laiškai Karaliui”, 2006 m. Keistuolių
teatre pastate spektaklį “Meile iš paskutinio žvilgsnio”, pagal
D. Čepauskaites poeziją. Nuo 2004 m. Lietuvos kinematografi
ninkų sąjungos nare. Nuo 2007 m. desto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje būsimiems TV
režisieriams. Su savo kolegomis yra įsteigusi studiją “Monoklis”, kurioje šiuo metu baigia kurti
naują vaidybinį filmą “Balkonas”.
2005 m. G. Beinoriūtes filmas “Egzistencija” (2004) nominuotas geriausio trumpametražio
Europos filmo Les Lutins apdovanojimui (Paryžius, Prancūzija). Tais pačiais metais režisiere ap
dovanota Lietuvos kinematografininkų sąjungos premija “Už atskleistą kino poveikį žmonių gy
venimui” filme “Vulkanovka. Po didžiojo kino” (2005).
2006 m. už pastaruosius du filmus G. Beinoriūte apdovanota Lietuvos kultūros ministerijos
geriausio profesionaliojo meno debiutų premija. Naujausias autores dokumentinis filmas “Gy
veno senelis ir bobute” laimejo apdovanojimus kino festivaliuose Ukrainoje ir Baltarusijoje, taip
pat buvo apdovanotas Lietuvos kinematografininkų sąjungos premija “Už autentišką santykį su
pasauliu” kaip geriausias 2007 m. lietuviškas dokumentinis filmas. Be minetųjų, jauna režisiere
dar yra sukūrusi vaidybinius filmus “Mano vienišos drauges” (1997), “Mama, tete, brolis, sese”
(1999) ir dokumentinį “Troleibusų miestą” (2002). Inf.

Nuo š.m. rugpjūčio 28 d. iki 31 d. Montrealio Tarptautiniame filmų festivalyje buvo parodytas lie
tuviškas filmas Nereikalingi žmonės. Ketvirtadienio vakare žiūrovai galėjo pasimatyti su režisieriu
mi Maris Martinsons. Pirmoj eilėj viduryje vilnietis režisierius/filmų gamintojas Maris Martin
sons, Linda Krukle (3-čia iš d.), filmo gamintoja, vilnietė. Š.m. birželio 17 d. Shanghai filmų festi
valyje už režisūrą buvo apdovanotas Maris Martinsons, o geriausios muzikos grupėje triumfavo
Andrius Mamontovas
Ntr. V. Lietuvninkaitės

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Apie Čečėniją

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, 8Sc

ols ol.p

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

TEL: (416) 237-1893

A

FAX: (416) 237-0426

DOSNI ŠIRDIS...
GYVENA AMŽINAI

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus taryba š.m. rugpjūčio
20 d., ryšium su Stalino-Hitlerio
suokalbio minejimu, išsiuntinejo kreipimąsi Rusijos, Jungtinių
Tautų, NATO, Europos parla
mento, Europos tarybos, JAV,
Lietuvos, Vokietijos ir Gruzijos
vadovams del nepriklausomy
bes atstatymo Čečenijoje, nu
rodydama, kad Rusija 1994 m.
pradejusi karą prieš nepriklau
somybę paskelbusią Čečeniją,
kad ji išžudžiusi 250,000 čečenų, o kare žuvę 40,000 Rusijos
karių, kad žalos padaryta už
300 bilijonų JAV dolerių, kad
Čečenija 13 metų ginasi nuo
Rusijos agresijos; prašoma su
stabdyti karo veiksmus ir pripa
žinti Čečenijos nepriklauso
mybę. Kreipimąsi pasiraše Ta
rybos pirmininkas L. Kerosierius ir atsakingasis sekretorius
A. Budriūnas. Ryšiams interne
to tinklalapis www.sajudis.com
Inf.

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

FILMŲ VAKARĄ
rugsėjo 27, šeštadienį, 5 v.p.p.,
Prisikėlimo parapijos salėje

SU REŽISIERE

GIEDRE BEINORIUTE

Vakaro metu režisierė pristatys tris savo, Europoje
gausiai apdovanotus, filmus:
"Gyveno senelis ir bobutė" — dokumentinis/animacinis
filmas, paremtas tikra režisierės senelių, išgyvenusių tremtį į
Sibirą, gyvenimo istorija; "Troleibusų miestas" - doku
mentinis filmas ne tik apie Vilniaus visuomeninio
transporto kontrolierius ir "zuikius", bet ir apie mūsų pačių
kasdienybę; "Egzistencija" - ironiška istorija apie žmo■ gaus būties nenuspėjamumą.

Klausimai
kandidatams į seimą
Rinkejai gali labai aktyviai įgyvendinti savo konstitucinę
teisę pasipriešinti bet kam, kas primesta ir kesinasi į tautai
naudingą santvarką. Reiketų savo klausimais susitikimuose su
kandidatais išsiaiškinti:
ar jis už tradicinę šeimą - tautos gyvybes nešeją - ar už gejų porą?
ar jis už tautinį paveldą, papročius ir dorą - ar už sekso re
voliuciją?
ar jis už lietuvišką valstybę - ar už atvirą, visiems perejūnams kiemą?
ar jis už lygias teises visiems - ar už privilegijas mažu
moms?
ar jis už viešumą - demokratijos pagrindą - ar už tvirkini
mą, prisidengiant įvairiais importiniais įstatymais?
Po rinkimų, jei tauta išsirinks tokį seimą, kuris dirbs Lie
tuvos piliečių labui, tai pastarasis iškuops iš visų instancijų
amoralųjį purvą, panaikins importuotus įstatymus ir priims
“Nacionalinę lietuvių pasauležiūros ir tikejimo dvasingumo,
istorijos, kultūros gynimo 2009-2012 programą”, kurios paskir
tis bus Lietuvos valstybes išsaugojimas ir piliečių teisių (teisi
ne, socialine bei ekonomine) apsauga, importinių įstatymų pamažinimas ir lietuviškas šeimos ugdymas bei parama, lietuviš
kų papročių ir doros pirmenybe prieš globalinį pasilinksmini
mo verslą. Šiandien tik nuo rinkejų priklauso, ar turesime Lie
tuvos valstybę kaip aukščiausią tautines bendruomenes orga
nizaciją, ar tik globalistines struktūros beteisę dalį? Ar turesime lietuvišką šeimą - tautos gyvybes versmę, ar genetinių
laboratorijų produkciją, auklejamą gejų? Ar lietuviais gimę ir
liksime lietuviais, ar liksime paklusniais gejų tarnais tolerantais? Dr. R. Gajauskaitė

DENTAL

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1

LR ambasada Otavoje,
KLB Toronto apylinkės valdyba kviečia Jus i

Jusų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

SKAMBINTI: 41 6-232-211 2/402

SKAMBINTI: 416-232-2112/403

i

15

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763-5161
Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

Dr. Gintarė Sungailienė
(905) 271-7171

(905) 785-3900

104-3945 Doug Leavens Blvd.
115 Lakeshore Road E.
Mississauga, ON L5G 1E5 Mississauga, ON L5N 0A5
www.9thlinedental.ca
www.watersidedental.ca
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TORONTO"
Anapilio žinios
• Lietuvos kankinių šven
tovėje ateinantį sekmadienį jau
bus dvejos Mišios įprastine
tvarka: 9.30 v.r. ir 11 v.r.
• Parapijos tarybos sekcijų
posėdis parapijos sukaktuvinei
šventei aptarti įvyks rugsėjo 10,
šį trečiadienį, 7 v.v. parapijos
salėje.
• Po vasaros atostogų para
pijos chorai pradės savo repeti
cijas ir giedojimus Mišiose rug
sėjo 14, sekmadienį. “Angeliu
kai” giedos per 9.30 v.r. Mišias,
o suaugusiųjų choras - per 11
v.r. Mišias.
• Toronto arkivyskupijos
tinklajapyjc yra įdėtas puslapis
apie Šiluvos Marijos jubiliejų
Kanadoje. Tinklalapio adresas
www.archtoronto.org. Per jį ar
ba tiesiogiai galima atsidaryti
tinklalapi www.siluva.lt ir suži
noti apie Šiluvos iškilmių prog
ramą Lietuvoje anglų, lenkų,
prancūzų, vokiečių, italų ir es
peranto kalbomis, paspaudus
atitinkamos kalbos vėliavėlę
puslapio viršutinės dalies kai
rėje pusėje.
• Vysk. Jonas Ivanauskas
yra susitaręs su Lenkijos paly
dovine televizija TRWAM per
duoti iš Lietuvos užsienin Šilu
vos 400 metų sukaktuvines iš
kilmes per televiziją pradedant
rugsėjo 14, sekmadienį, 12 v.r.
Lietuvos laiku, o mūsų laiku 5 vai. ryto.
• Lietuvos televizija šį sek
madienį, 12 vai. (mūsų laiku 5
v.r.) rodė pop. Jono Pauliaus II
apsilankymo Šiluvoje XV meti
nių minėjimą, kurio metu buvo
atidengtas jam skirtas pamink
las. Taip pat rugsėjo 14, sekma
dienį, 12 vai. (mūsų laiku 5 v.r.)
bus rodomos Šiluvos 400 m. su
kaktuvinės iškilmės. Visa tai
pas mus galima pamatyti per ryšiatinklį (internetą), atsidarius
Lietuvos televizijos tinklalapį
www.lrt.lt.
• Wasaga Beach miesto
“Bočiai” visus maloniai kviečia
į “Rudens balių”, kuris įvyks
rugsėjo 20, šeštadienį, 4 v.p.p.
Gerojo Ganytojo patalpose.
Bus gera vakarienė su vynu ir
vėl žybtels “Kibirkštis” su “Ant
rąja jaunyste”. Bilietas asme
niui - $15. Bilietus platina:
Onutė Senkuvienė tel. (705)
429-2298 ir Bronius Zabulionis
tel. (705) 429-3651.
• Š.m. rugsėjo 28, sekma
dienį, bus švenčiama mūsų pa
rapijos 80 metų gyvavimo su
kaktis. Iškilmės prasidės 3 v.
p.p. eisena su Švenčiausiuoju iš
šventovės į kapinių koplyčią.
Ten bus palaiminimas Švenčiau
siuoju, ir vėl grįžtama į švento
vę. Šventovėje bus Mišios, o po
Mišių - 5 v.p.p. bus iškilmingos
vaišės su programa Anapilio
salėje. Bilietus į vaišes jau pla
tina sekmadieniais parapijos
salėje Regina Celejewska. Ki
tomis dienomis prašome jai
skambinti į namus tel. (416)
231-8832.
• Mišios rugsėjo 14, sekmad.:
9.30 v.r. už a.a. Stasį Brokaitį;
11 v.r. už parapiją; Vasagos
Gerojo Ganytojo šventovėje
rugsėjo 14, sekmad., 10.30 v.r.
už a.a. Uršulę ir Joną Paliulius;
Delhi Šv. Kazimiero šventovė
je, rugsėjo 13, šeštad., 3 v.p.p.
už a.a. Juozą Aleliūną.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per
10.45 v.r. Mišias giedojo “Vo
lungės” choras. Ateinantį sek
madienį giedos “Volungės”
choro moterų grupė.
• Parapijos tarybos visuo
meninė sekcija, kuriai pirmi
ninkauja Aušra Pleinytė ir Rita
Grybienė, ruošia metinę para
pijos vakarienę, kuri vyks spalio
18, šeštadienį, parapijos salėj.
Programą atliks parapijos jauni
solistai Arūnas Radtke ir Daiva
Paškauskaitė bei parapijos vai
kų choras. Bilietai ($40) bus
pradėti platinti po Mišių salėj
rugsėjo 21 d. Kitas didesnis ren
ginys bus Naujų metų sutiki
mas parapijos salėj.
• Parapijos tarybos labda
ros sekcija vėl organizuoja var
totų drabužių bei daiktų išpar
davimą spalio 24-25 d.d. Iš
anksto visus prašo daiktus at
vežti į salę išpardavimo savaitės
pradžioj. Pavasario išpardavi
mas labdaringiems darbams at
nešė $19,920 pelno.
• Santuokai ruošiasi Anna
Kaminskaitė su James Lambie.
• Rugsėjo 5 d. su malda iš
laidotuvių namų į krematoriu
mą buvo palydėtas Antanas So
doms, 49 m. Paliko seserį Mary
Anne Colgan ir brolį Joną. Lie
tuvoje mirė a.a. Ona Lečinskienė, L. Sukauskicnės sesuo.
•Žodis tarp mūsų rugpjūčio
ir rugsėjo mėnesių knygutės yra
padėtos šventovės prieangyje.
Kaina $5.
• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 14: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a.
Antaną Štankų; 10.45 v.r. už
a.a. Bernardą Petkevičių, už
a.a. Algirdą Jagėlą ir šeimos mi
rusius, už a.a. Juozą Raškaus
ką; 12.15 v.d. už a.a. Aldoną (3
met.) ir Telesforą (31 met.) Va
lius.

AUKOS
A.a. Jono Kamaičio atmini
mui, nuoširdžiai užjausdami jo
žmoną Juliją su šeima, brolį
Antaną su šeima, Jonas ir Al
dona Vaškcvičiai Tėviškės žibu
riams aukojo $25.
A.a. vyro Vlado Stabačinsko 1 metų mirties sukakčiai pa
minėti žmona Regina Stabačinskienė Tėviškės žiburiams
aukojo $100.
A.a. Vytauto Šimkaus at
minimui, užjausdama žmoną
Angelę ir gimines, A. Žalnicriūnienė Tėviškės žiburiams
aukojo $50.
A.a. Viktoro Zalnieriūno
atminimui, užjausdama jo žmo
ną Aldoną ir vaikus su šeimo
mis, Valerija Šniuolienė su šei
ma Tėviškės žiburiams aukojo
$50.________ _______
Lietuvos ryto žiniomis
(2008.09.08), praėjusią savai
tę Klyvlande, OH, mirė rašy
toja, ilgametė Tėviškės žiburių
bendradarbė, skaučių veikėja
a.a. Aurelija M. Balašaitienė.
Atsisveikinime dr. Viktoras
Stankus apžvelgė velionės
gyvenimo kelią ir jos atliktus
darbus. Inf.

PARDUODAMI du sklypai Širvintų rajone, 46 km nuo Vil
niaus. Ideali vieta privačiam
poilsiui. Abiejuose sklypuose
yra elektra, geras privažiavi
mas. Skambinti tel. +370656
56546, arba rašyti el.paštu
puraniene(S)gmail.com.

Išganytojo parapijos žinios
• Ateinantį sekmadienį pa
maldos 9.30 v.ryto, po kurių
vyks Moterų draugijos susirin
kimas šventovės patalpose.
Lietuvių Namuose, posėdžių
kambaryje 11 v.r. vyks konfirmantų pamoka.
• Parapijos tarybos posėdis
įvyks antradienį, rugsėjo 23, 2 v.
p.p. Gyčio ir Editos Šernų na
muose, Caledon, ON.
• Šių metų Padėkos pamal
dos vyks sekmadienį, spalio 26,
po jų Lietuvių Namų patalpose
Moterų draugijos ruošiama
Padėkos puota.
• Šių metų Konfirmacija
įvyks sekmadienį, lapkričio 2.
Tikslus šių pamaldų laikas bus
praneštas vėliau.
• Gavome iš Lietuvos liu
teronų vyskupo Mindaugo Sa
bučio žinią, kad jis planuoja ap
lankyti Šiaurės Amerikos lie
tuvių liuteronų parapijas gruo
džio mėnesį.
Maironio mokyklos žinios
• Rugsėjo 13 d. grįžtame į
pamokas. Nauji bei neužsire
gistravę mokiniai galės užsi
registruoti 9 v.r. Visi rinksis au
ditorijoje 9.30 v.r. Pamokos
baigsis 12 v.d.
• Jeigu kas norėtų akom
panuoti pianinu muzikos pa
mokų metu prašome kreiptis j
mokyklos vedėją Virginiją Zubrickienę, tel. 905 271-6859.
• Mokyklos adresas - 70
Matticc Avė. (tarp Bloor ir Kip
ling g.). Živilė
Anapilio lietuvių sodybos-korporacijos (Anapilis
Christian Community Cent
re) metinis narių susirinkimas
įvyks š.m. rugsėjo 25, ketvir
tadienį, 7 v.v. Anapilio para
pijos salėje. Nesusirinkus kvo
rumui, už pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas, nepaisant da
lyvaujančių narių skaičiaus.
Valdyba
SKAITYTOJAI PASISAKO

VARDAI
Rūpi tikslumo (ir varduo
se) stoka spaudoje, kurios dau
gel neverta skaityti dėl ne
tikslumų ir atviro melo... Pats
TADDES Korris, rašydamas
Tėv. žiburiams ne kartą, visad
pasirašo TADDES, tačiau edmontoniečiams, kartais ki
tiems, jis - TADAS. Kodėl ne
gerbti jo tiksliai, kaip jis save
vadina? Edmundas Petrauskas,
London, ON
ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės namų remonto darbus,
statome “decks” ir dedame “pa
tios”. Skambinti Vytautui tel.
905 272-2016 arba 647 4001153 (cell). Vokiškas patyrimas.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius sunkumus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos už SKEL
BIMUS ir PRENUMERATAS.
Pajamos mažėja, o spausdini
mo bei kitokios su leidyba su
sijusios išlaidos kyla. Žiburių
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po dviejų
perspėjimų laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi įsidėmėti
adreso lipdėje atspausdintą
datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai
nuolat dėkingi visiems, kurie
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą.

flS MONTREAL^
Aušros Vartų parapija
Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 7 d. šv. Mišias koncclebravo kun. klcb. G. Mieldažis ir kun. P. Mališka, kuris ir pamoks
lą pasakė. Skambiai giedojo po vasaros atostogų grįžę choristai,
vadovaujami muz. A. Stankevičiaus. Kun. Paulius Mališka
rugsėjo 8 d. grįžo atgal į Braziliją, kur jis darbuojasi.
KLB Montrealio apylinkės valdyba ir Lietuvos garbės kon
sulas kviečia susitikti su režisiere iš Lietuvos Giedre Beinoriūte
Aušros Vartų parapijos salėje rugsėjo 21 d., 12.30 vai. Ji rodys
tris filmus: Gyveno senelis ir bobutė, Troleibusų miestas ir
Egzistencija. Vaišes su užkandžiais, “cepelinais”, vynu, kava ir
pyragais ruošia L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa. Auka $20. DS
Montrealio Aušros Vartų par. choras pradėjo savo 58-jį
giedojimo sezoną su nauju vargonininku. Muz. Aleksandras
Stankevičius sugrįžo po 11 metų. Choras prarado du profesio
nalius vargonininkus Wilhelminą Tiemersma ir Lauryną Djintcharadze, kuris dirbo su choru 11 metų. Po Mišių choras vaiši
nosi parapijos salėje. Vaišes paruošė choristė Loreta Polichauskaitė. Klebonas kun. Gediminas Mieldažis palaimino
maisto stalą. Choras sušaukė susirinkimą, kuriame kalbėta
apie vargonininkų pasikeitimą. Pasitraukė iš pareigų choro ko
mitetas (Donald Doell, Ina Varkala, Antanas J. Mickus, Ra
munė Sakalauskienė ir Loreta Polichauskaitė). Choro skaičius
mažėja, jau 30 narių. Kasmet renkami komiteto nariai - tris iš
rinko choras (grįžo Antanas J. Mickus, Loreta Polichauskaitė
ir naujas narys Vytautas (George) Givis). Muz. Aleksandras
Stankevičius prašė visus choristus prisijungti prie naujo kalėdi
nio CD, kurį nori išleisti prieš Kalėdas. Po to choras vaišinosi
ir gražiai praleido popietę. AJM

Šv. Kazimiero parapija

A.a. Ted (Teofil Engei) mirė rugpjūčio 30 d. po sunkios
ligos, sulaukęs 79 metų. Liūdi žmona Frances Žižiūnaitė-Engel,
sūnus Bobby (Katie), Danny (Donna), Ronnie (Donna), 7 vai
kaičiai, sesuo Laura, brolis Edmond (Anne), brolienės Tonia,
Ann Žižiūnaitė-Šilkauskienė (Joe) ir daug dukterėčių bei sūnė
nų. Palaidotas Cote-des-Neiges kapinėse. Vietoj gėlių šeima
prašė pasiųsti auką “The Cancer Society” ar “Ileostomy & Co
lostomy Assoc, of Montreal” (5151 Blvd. L'Assomption,
Montreal, QC, HIT 4A9).
Sekmadienį, rugsėjo 21, Sv. Elzbietos draugijos susirinki
mas ir kavutė. VL
Colette Favretti vargonuos
kas antrą sekmadienį Mont
realio Šv. Kazimiero parapi
joj. Mme. Favretti baigus
“Ecole de musiųue Vincentd’Indy” Montrealyje. Ji gavo
magistro laipsnį muzikologi
joj ir vargonininkės diplomą
iš “University of Montreal”
Ntr. V. Lietuvninkaitės
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES

LABRECQUE. BROUILLETTE. CASTELLI INC.
1001 SHERBROOKE SEI

SUHE 555. MONTREAL

TEL: 514-286 1985
Joana Adamonis A I B.

/\ C
\
yJ

QUE. H2L 1L3

FAX. 514-286-1981
Petras Adamonis C.l B

Montrealio lietuvių
kredito unija

1475. rue De Sere, Montreal (Quebec H4E 2A8)
Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
KATALIKŲ GIMNAZIJOS
MOKYTOJA ieško išsinuomoti
gyvenamąją vietą Toronte. Tel.
1 905 385-7278.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, “plumbing”
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821 arba 416 882-8531.

CONSTRUCTION III).

REMONTAI
vidaus ir išorės; 15-os metų
patyrimas; profesionalus,
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI
cell: (416) 560-0122
namų: (905) 848-9628

PRIMENAME, kad aprėminti skelbimai, kuriems reikalingas didesnis plotas,
priimami vėliausiai iki ketvirtadienio 12 v.d., jeigu norimąjį skelbti ateinančios
savaitės TZ numeryje.

