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Dvi linkmės?
Iš mus pasiekiančių pranešimų susidaro įspūdis, kad
Lietuvoje šiuo metu ryškinasi dvi pagrindinės gyvensenos
linkmės: žmonių moralę ir krikščioniškąsias vertybes saugojančioji ir neribotas laisves bei palaidumą skatinančioji.
IEK žinoma, pastaroji linkmė, "vakarietiškai moderni", dar nėra patraukusi didesnį žmonių skaičių ir
sudaro mažytę gyventojų mažumą. Bet ji gana agresyvi, rėksminga, reikalaujanti, gąsdinanti, kovojanti dėl "lygių teisių", kurios betriukšmaujant virsta privilegijomis
arba bent "skriaudžiamųjų" užjautimu. Iš to viso susidaro
net ir politinis požiūris - jei mes priklausome Europos są
jungai ir NATO, negalime atsilikti nuo vakariečių. Gal kai
ką šitoks požiūris įtikina, gal tuo remiantis kam nors labai
patogu pateisinti gatvių kvailiojimus? Bet iš tikrųjų tai klaidinga ir klaidinanti pozicija. Pirmiausia, toli gražu ne visi
vakariečiai yra palaidūnai ir nežinia ko ieškantys. Tokių ir
Vakaruose mažuma. Užėję jaunesnių ar besistengiančių
jaunesniais būti siautėjimai būna trumpalaikiai, nepaliekantys jokių idėjų, o tik moralinį šiukšlyną, kurį kitiems reikia
iškuopti. Susižavėjimas originaliais išpuoliais, noras pigiausiu būdu išjudinti visuomenę, atkreipti dėmesį ir vaidinti
kovojančius už laisvę - tai tik ženklina išlepusią aplinką,
kvaišalais blaškomą gyvenimo ramybę, daiktų ir malonumų
vairuojamus užmojus. Nieko kilnesnio, nieko aukštesnio ropojama, šliaužiojama ir pykstama, kodėl visa tai nesulyginama su tiesiai žygiuojančiais ir matančiais savo gyvenimo
tikslą. Dar visai neseniai sunku buvo įsivaizduoti, kad atgimstančioj Lietuvoj taip greitai dalelė tautiečių užsikrės
palaidumo garbinimu. Dar sunkiau buvo įsivaizduoti, kad
valdžia bus tokia silpna, klūpčiojanti prieš mažumas ir tuo
pačiu diskriminuojanti daugumą.
EMAŽAI reiškinių rodo, kad tautos tradicijos ir
krikščioniškoji moralė statomos į vietą, kurios reikėtų vengti. Tegu ten būna, kas būna, o mes eisime
savais keliais. Atviras niekinimas ar draudimas, sovietijoje
reiškęsis privalomu būdu, tiems patiems ateistams tęsiant
valstybės valdymą, perėjo į toleranciją bei laisvą pasirinkimą, su kuo dėtis, kam nusilenkti ir iš ko šaipytis. Žinoma,
pasirinkimas laisvas, ir dėl to priekaištauti kaži ar vertėtų,
nebent tais neretais atvejais, kai dėl pasirinkimo apleidžiami valstybės reikalai, o pasirenkami asmeniniai. Tad nenuostabu, kad pragmatiškai išauklėti gėrybių ieškotojai, įskai
tant ir valdžios pareigūnus, dirbtinai duoda šuolį į bet kokias naujoves, kurios gali būti naudingos. Gatvės triukšmai,
kurie neva atspindi tikrąjį žmogaus teisių bei laisvių gynimą, darosi kone nurodymu, kaip reikia gyventi demokratinėje sistemoje. O juk yra jau valstybių, kuriose moralinis
nuosmukis įstatymais apsaugojamas. Nenuoramoms atrodo,
kad jau vien dėl to Lietuva atsilikusi ir gal per klaidą patekusi ne į tą sąjungą. Tad, vyručiai, pirmyn! Iš tikrųjų tokios
apverktinos būklės dar nėra. Niekas mums nedraudžia eiti
mūsų pačių pasirinktu keliu, niekas negrasina išmesti iš Są
jungos, jei stabdysime tautos moralei kenkiančius reiškinius.
Kraštutinės mažumos riksmai ir reikalavimai neatstovauja
nei visuomenei, nei tautai. Laisve besinaudojančių grupių,
grupelių buvo ir bus. Per didelis dėmesys jas tik sureikšmina.
Tautos idealai priklauso kitai gyvensenos linkmei. Kas ji?
Laiko matmenimis skaičiuojant, kai kam ta linkmė gali atrodyti pasenusi ir kaip tokia keistina. Tačiau bėgantis laikas
jos neliečia, nes joje glūdi amžinosios vertybės, gyvenimo
dėsningumo įtvirtintos. Mums belieka pro besikeičiančius
šurmulius jas pamatyti. ČS
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Prisimenant laikinąją Lietuvos sostinę - Kauną. Viršuj - Perkūno namai (ntr. V. Čiplio);
apačioj - ilgamečiai namai Rotušės aikštėje (ntr. M. Sakalausko)

Argi mes tik varlė prieš
Rusijos dalgį?
Seimo TS frakcijos narys
Emanuelis Zingeris paskelbė
atvirą laišką JAV Atstovų rūmams, kuriame prieš 10 metų
pasirašytos Baltijos šalių ir
JAV Chartijos pagrindu ragina pradėti papildomas konsultacijas dėl Baltijos valstybių saugumo. TSZ paprašė
Emanuelį Zingerį, Tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės
pirmininką, Kovo 11-osios akto signatarą, Seimo Europos
komiteto pakomitečio pirmininką, Darbo grupės prie LR
Vyriausybės dėl totalitarinių
režimų nusikaltimų įvertini-
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mo ES pirmininką, plačiau
pakomentuoti motyvus, paskatinusius parašyti šį laišką,
ir pažvelgti į situaciją, kurioje
šiandien, karo Kaukaze akivaizdoje, atsidūrė Lietuva.
- Išvedus Rusijos kariuomenę penkiolika metų mes
bėgom ... ir likom tame pačiame saugumo taške net ir įstoję
į NATO. Kol Lietuvoje nebus
rimtų karinių NATO pajėgų,

kol kaip Lenkijoje nebus fiziškai tikro, egzistuojančio priešlėktuvinio skydo, tol Rusija
rimtai į mus nežiūrės. Nes Rusija žiūri tik į mūsų sugebė
jimą apsiginti. O kad Rusijos
grėsmė mums išlieka, patvirtina jos agresija prieš Gruziją.
Mūsų partija 20 metų kalbėjo
apie Rusijos grėsmę, buvo
rimtai išjuokiama oponentų
Lietuvoje, bet šiandien pasirodė, kad ji buvo teisi. Rusijos
valdžia, manydama, kad, Sovietų Sąjungai sugriuvus, ji
praranda teritorijas, iš esmės
naikindama kritinį požiūrį į
Stalino režimą, iš naujo rusų
tautai diegia mintį, kad sovietinė Rusija buvo vienas geriausių Rusijos egzistavimo
laikotarpių. Tada esą ji buvo
didžiulė ir stipri. Ne P. Stolypino reformos, ne 1917-ųjų
Vasario revoliucija, o Rusijos
žemių neaprėpiami plotai yra
svarbiausias tikslas (rusiškai
tai vadinamasis "sobiranije
zemelj"). To tikslo siekiama

netgi reabilituojant Staliną ir
teigiant, kad jis, industrializuodamas šalį, Rusijai padėjo
pasiruošti Antrajam pasauliniam karui.
Jeigu Rusijoje žmogaus
teisės vėl nieko nereiškia, jeigu opozicinių partijų balsas
nutildytas, išskyrus keletą, tada reiškia, kad Lietuva turi
galvoti apie gynybą, nes, apribojus demokratiją Rusijoje,
nebeliko jokių agresyvaus
Kremliaus kurso oponentų
šalies viduje.
Todėl aš kreipiausi į JAV
Atstovų

rūmų

pirmininkę

N ancy Pelosi, kad, atsiremiant
į Baltijos šalių ir JAV partnerystės 1998 m. chartiją, tuojau
pat būtų pradėtos papildomos
JAV ir Baltijos šalių konsultacijos. Partnerystės chartijos,
kuriai šiemet kaip tik sukanka
10 metų, pagrindiniai punktai
tiesiogiai susiję su mūsų saugumu.
Nukelta i 5-tą psl.
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~ RELIGI~IAME GYVfarIME
VI Pasaulinis romų pastoracij os kongresas vyko
rugsėjo 1-4 d.d. Freisingo
mieste Vokietijoje. Jį surengė Popiežiškoji migrantų ir
keliautojų sielovados taryba
kartu su Vokietijos vyskupų
konferencija. Kongreso tema
"Romų jaunimas Bažnyčioje
ir visuomenėje", pagal popiežiaus Benedikto XVI
laišką, skirtą 2008 m. Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių
dienai. Dalyvavo vyskupai,
romų pastoracijos vadovai ir
sielovadininkai, romai iš
įvairių šalių, iš viso - 150
dalyvių iš 25 valstybių. Romų
pastoracijoje dirbantys dvasininkai ir pasauliečiai taip
pat rūpinasi, kad romai turėtų lygias teises, padeda patiems aktyviai dalyvauti įvai
riuose projektuose. Visame
pasaulyje gyvena apie 36 milijonus romų, kurių dauguma, net 18 milijonų, gyvena
Indijoje; Europoje skaičius
svyruoja nuo 9 iki 12 milijonų.
JAV gyvena apie vieną milijoną romų. Romai yra dažnai
diskriminuojami švietimo,
darbo, gyvenimo vietos, socialinių paslaugų srityse.

metų glaudžiai bendradarbiauja.
Padėkos už laisvę šventė
Šiluvoje įvyko rugpjūčio 31
d., paskutinį vasaros sekmadienį. Kaip ir kasmet, tęsiant
kelių dešimtmečių dvasinio
pasipriešinimo tikėjimo persekiojimui sovietmečiu tradiciją, o šiemet jau pradedant
švęsti ir didžiojo Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 m. Jubiliejaus iškilmes, į Šiluvą vyko dvi didžiulės piligrimų eisenos pėsčiomis. Šiomis tūks
tantinėmis eisenomis, paskui
iškilmingomis šv. Mišiomis
aikštėje priešais Baziliką buvo švenčiama Padėkos Viešpačiui už laisvės dovaną šventė. Pirmajai eisenai, jų maldai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, į Šiluvą piligrimus lydintis nesuskaičiuo

Prelatas ALFONSAS
SVARINSKAS,
Atkuriamojo seimo deputatas, Lietuvos partizanų
kapelionas, "Vyčio kryžiaus ordino" ir dviejų
"Šiaulių žvaigždžių" kavalierius

Už Lietuvą, Tėvynę mūsų, už didvyrių žemę, už tą, kuri iš praeities vis dar stiprybės semias, mes atidavėme jaunystę, gyvenimą ir gyvybę. Dešimtys tūkstančių su ginklu rankose
kovėsi prieš okupantus, šimtai tūkstančių kankinosi Sibiruose, 3 milijonai juos rėmė duona,
pastoge ir visa širdimi.
Šiandien, kai oficialiai Lietuva yra nepriklausoma, lietuviui savo Tėvynėje tiesiog neįmanoma gyventi! Nelegalai ir imigrantai gauna 3-4 didesnę paramą iš valstybės, nei savi
ubagėliai. Uždaromos lietuviškos mokyklos,
bet kuriamas lenkų universitetas. Persekiojamas lietuviškas jaunimas už eitynes Kovo 11ją, tačiau visai nereaguota į "Armijos krajovos" karinį paradą Lietuvos Valstybės dieną,
kuriuo buvo paminėti ir pagerbti Vilniaus
krašto užgrobėjai, kartu su vokiečiais žudę lietuvius! Keliamos bylos tautą ginančioms nacionalistinėms organizacijoms, tačiau mielaširdingai leidžiama "persikrikštyti" prieš valstybę perversmą vykdžiusiems jedinstvenininkams į rusų ar lenkų rinkimines akcijas ir teisėtai dalyvauti valstybės valdyme! Kai tuo tarpu visų okupacijų (lenkų, vokiečių, rusų) užsilikę Lietuvoje atstovai turėtų būti išbraukti iš
tautą" susibūrę įvairių profesijų, socialinių
politinio gyvenimo, kaip ir jų kolaborantai.
Tai mūsų valstybės vidaus opuliai ir kan- grupių piliečiai surinko visą įmanomą (istoričios. Pasirodo, to per maža! Į Lietuvą atvyksta nę, medicininę, socialinę bei politinę) inforSorosas ir įkuria "Atviros Lietuvos fondą", maciją apie homoseksualus pasaulyje bei Liekuris tampa startiniu veiksniu įvairioms neaiš- tuvoje ir nutarė ją pateikti visuomenei, pasikios veiklos organizacijoms (Tolerantams, "In naudojus demokratiniu viešumo principu.
Corpore" ir t. t.), griaunančioms tautos dorą, Deja, šį leidinį, o tiksliau jos sudarytoją Rūtą
šeimą, garbę, turtą ir žlugdančioms Lietuvos Gajauskaitę, "Tolerantai" apskundė prokuravalstybingumą.

tūrai.

Padarėme klaidą! Tai mums reikėjo pateikti
Lietuviai tikriausiai nežino, kad Sorosas,
Lietuvos
saugumui bei prokuratūrai skundus
įvykdęs finansinę aferą Anglijoje, kuri gavo
dėl
"Gėjų
manifeste" išdėstytų teiginių ir jau
netgi "juodojo penktadienio" pavadinimą, budalies
įgyvendintų
epizodų pavojingumo lietuvo išvarytas iš šalies! Neįsileido į valstybę jo ir
vių
tautai,
visuomenei
ir valstybingumui.
mums draugiška Čekija ... Netgi Baltarusijos
Tai mes turėjome apskųsti tvirkinamosios
literatūros, video juostų ir įrankių pardavinė
tojus už LR Konstitucijos 25, 26 ir 29 straipsnių pažeidimą.

jamą daugybę kartų. Šiaulių

krašto žmonių kelionei, maldai ir giesmėms vadovavo nenuilstantis piligrimas Šiaulių
vysk. Eugenijus Bartulis.
Maldingąjį Kauno arkivyskupijos žygį ėjo ir vysk. Jonas
Ivanauskas, mons. Vytautas
Grigaravičius, su vėliavomis
Ekumeninė
bažnyčių keliavo daugybės parapijų
taryba (COE) arba Pasau- tikintieji, kurijos institucijų,
linė bažnyčių taryba (WCC) katalikiškų organizacijų, bendOlandijos mieste Amsterda- ruomenių nariai. Šiemet piligme rugpjūčio 23-24 d.d. šven- riminį kelią buvo pasiryžę
tė vieną iš savo 60 m. jubilie- įveikti ypač daug jaunų žmojaus renginių. Naujojoje nių, šeimų su vaikais. Zygyje
šventovėje "Nieuwe Kerk",
dalyvavo Sąjūdžio narių,
kuriai jau 500 m., yra karū tremtinių, partizanų, kitų
nuojami Olandijos monar- Lietuvos laisvės gynėjų. Šiluchai, o 1948 m. rugpjūčio 3 voj e iškilmingoms šv. Mid. įvyko steigiamasis Ekume- šioms vadovavo arkiv. S.
ninės bažnyčių tarybos susi- Tamkevičius. Eucharistijos
rinkimas. Jubiliejinėse iškil- liturgijos metu giedojo Vilmėse dalyvavo 147 bažnyčių niaus arkikatedros bazilikos
ir bažnytinių bendruomenių didysis choras. Mišių pabaiatstovai. Šiandien taryba turi goje buvo pašventinta nau349 narius iš maždaug 100 joji Kauno arkivyskupijos
pasaulio valstybių. Visoms vėliava bei Švč. M. Marijos
narėms priklauso per 560 statula, pastatyta aikštėje,
mln. tikinčiųjų. Katalikų senosios statulos (ji bus išBažnyčia nėra šios Tarybos statyta Šiluvos muziejuje)
narė, tačiau su ja jau daug vietoje.

Lukašenka ir tas išvarė šį su "Trojos arkliu"
danajų. O pas mus jis įstrigo. Ir prasidėjo finansinės aferos bei demoralizacijos procesai:
registruojami gėjai, - iš kart prireikia AIDS
centro. Atkakliai reikalaujama narkotikų (amfetamino) įteisinimo.
Mūsų įstatymų leidystėje atsirado "lygių
galimybių", "mažumų" įstatymai, kurių priedanga, deja, naudojasi tik homoseksualai, o
tikrosios mažumos taip ir lieka "nelygios"!
Maža to, kad minėtų įstatymų priedanga homoseksualai įsitvirtino Lietuvoje, jie dargi
pradėjo reikalauti sau privilegijų! Įsirengė net
du klubus, kurie pagal savo veiklą labiau panašūs į viešnamius. Be visuomenės tolygios
reakcijos atsirado "Sekso reikmenų" parduotuvės, kuriose pardavinėjami per 200 pavadinimų atvirą sadomazochizmą propaguojantys
spaudiniai, video juostos ir įrankiai. Mūsų TV
ekranai jau seniai tapo sekso revoliucijos propaguotojais. Homoseksualų privilegijų reikalavimai pasiekė demonstracijų, Vaivorykštinės
vėliavos kėlimo ir agitantotemų lygį ...
Tuo tarpu mes, 1990-1992 metų Atkuriamojo seimo deputatai, paruošę ir priėmę Lietuvos konstituciją, joje įtvirtinome dorovės
pirmenybę prieš visas kitas teises! Dorovės labui Konstitucijoje leidžiama netgi apriboti piliečių laisves ir teises, o tuo tarpu šiandien
matome, kad seimas priiminėja įstatymus, aiškiai besikertančius su Konstitucijos pirminė
mis nuostatomis!
Buvo susirūpinta šiandienine dorovės padėtimi Lietuvoje ir nutarta išanalizuoti susidariusią kritinę padėtį: į sąšauką "Už dorą ir

kreiptis į Konstitucinį
iš ES teisės pakeitimų
nesuderinamumo su LR Konstitucija!
Tai mes turėjome kreiptis į prokuratūrą
dėl homoseksualų interesus ginančių institucijų įkūrimo neteisėtumo bei dabar - dėl jų
veiklos pavojingumo mūsų prigimtinei žmogaus ir tautos teisei, papročių ir dorovės saugojimui, tautinės santarvės Tėvynėje puoselė
jimui. Teisingos, darnios pilietinės visuomenės
ir teisinės valstybės atkūrimui.
Niekas, jokia ES ar briuseliai negali varžyti
ar riboti tautos suvereniteto, o tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas
kėsinasi į Lietuvos konstitucinę santvarką. O
mūsų Konstitucijos 25, 26 ir 29 straipsniai gina
dorovę ir draudžia privilegijas!
Tai kas gi tie "Tolerantai", kurie rodo, kad
dorovės gynimas pažeidžia jų ginamą "mažuTai mes

turėjome

teismą dėl importuotų

mų įstatymą"?

Šv. Kazimiero koplyčios Vilniaus katedroje
fragmentas su Jo sarkofagu altoriuje. Architektas Matteo Castello. Sovietų valdžiai 1949
m. atėm~s iš Bažnyčios Vilniaus katedrą,
1953 m. Sv. Kazimiero palaikai, siekiant apsaugoti juos nuo}šniekinimo ar sunaikinimo,
buvo perkelti į Sv. Apaštalų Petro ir Povilo
šventovę. Sugrąžinti 1989 m. kovo 4 d., po to,
kai Lietuvos Sajūdžiui reikalaujant sutrikusi
komunistų valdžia grąžino arkikatedrą teisė
tiems jos savininkams - Lietuvos Bažnyčiai
Ntr. S. Sajausko

Tolerantai, išvertus į lietuvių kalbą, - būtų
tam, ko neįmanoma pakeisti! Betgi
70% homoseksualų pagydomi, kaip parodė
medicininė praktika. Taigi, Tolerantai - visai
ne inteligentai. Tai gerokai agresyvesnė organizacija, ginanti lietuvių tautai kenkiančias ir
valstybei pavojingas grupuotes! Juk negynė
Tolerantai paraolimpiečių, kai jiems už medalius valdžia skyrė 10 kartų mažesnes premijas
nei sveikiems sportininkams.
pakantūs
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Sutarė Šiaurės valstybės
Šiaurės ir Baltijos vals-

jos ilpslre15ki mu Šiluvoj e
400 . _J ubiheJu s

-

Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai" Šiluvos jubiliejaus dienomis pardavinėja knygas

Klaidų pasekmės
Atkelta iš 2-ro psl.

Juk negynė Tolerantai
draugijos, kai juos po
institucijas skundė ir tąsė homoseksualai, kad neįsileido į
savo patalpas? Šiuo atveju
viena mažuma skriaudė kitą
mažumą, ir Tolerantai pratylėjo! Pratylėjo Tolerantai ir
ES lėšų įsisavinimo trūkumus,
kai 14 milijonų gėjams buvo
tikslingai panaudoti, o 24 milijonai luošiams buvo grąžinti
atgal. O juk galėjo ir privalėjo
pareikšti nepasitikėjimą socialinės apsaugos ir darbo ministere dėl invalidų integracijos sužlugdymo! Pratylėjo Tolerantai ir Armijos krajovos
karinius paradus, bet puolė
piliečių sąšaukos "už dorą ir
Aklųjų

tautą" parengtą informacinį
leidinį

Sodoma ir Gomora sudarytoją dr. Rūtą Gajauskaitę.
Būtina, kad tauta žinotų
visų Soroso "Atviro Lietuvos
fondo" dukterinių organizacijų pavadinimus ir jų rėmėjų

pavardes. Antai mūsų jauni- tais. Proletarų gynėjai komumą (skinus) apskundė A. Ha- nistai dabar patys tapo kapitamovičius ir Jaunimo centras listais, t.y., išnaudotojais.
"In Corpore", R. Gajauskaitę
Buvusi ateistinė ideologiapskundė A. Rudomanskis ja staigiai pakeista į daugybę
Tolerantiškojo jaunimo drau- visokių sektų ir religijų iki bugijos pirmininkas. Tik ką susi- dizmo, kad tik sumenkintų ir
kūrusį "Lietuvos tautinį cent- susilpnintų iš posovietinės
rą" jau spėjo apšmeižti Vil- priespaudos dar neatsigavusią
niaus dienoje Andrėjus Žu- katalikybę.
kovskis, paskleidęs apie jį tikRezervistų skandalai Saurovės neatitinkančias žinias. gume ir Užsienio reikalų miIr jokie gražūs laiškai, reika- nisterijoj e, deja, patvirtina
laujant atšaukti šmeižtą - nie- skausmingos nuojautos teiko nepadės.
singumą, kad mūsų pastangos
Lietuvoje vyksta karas. karą ir kančias už Lietuvos
Tarp tų pačių buvusių ir ne- nepriklausomybę pastangas
pražuvusių komunistų ir tau- pasisavino buvusieji ...
tos. Buvę ir nepražuvę KP,
Artėja rinkimai. Turime
KGB rezervistai ir persikrikš- teisę paklausti visus kandidatiję į tolerantus internaciona- tus ir kiekvieną atskirai už ką
listais ir toliau vykdo lietuvių jis balsuos: ar už tautą ar už
naikinimo, dvasingumą žlug- imigrantų integraciją? Ar už
dantį, tradicijas trypiantį bei dorą šeimą, ar už homosekdemoralizuojantį darbą.
sualus? Ar už mūsų prigimtiBuvusi internacionalinė nes teises ir papročius ar už
idėja dabar perkrikštyta į ma- briuselinių įstatymų importą?
žumų integraciją ir interna- Ar už Lietuvos konstituciją,
cionalistai jau tapo Toleran- ar už ES sutarties viršenybę?

Apie Stalino-Hitlerio

suokalbį

1939.VIll.23 Maskvoje Ribbentropas ir
1940 m. rugpjūčio pradžioje Berlynas suMolotovas pasirašo ne:euolimo sutartį ir slap- žino, kad Maskva nori teritorinės kompensatą pridėtinį protokolą. Siuo protokolu Lietuva cijos ir sutinkanti už Lietuvos teritorijos ruožą
su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų per dvejus metus sumokėti Vokietijai
sričiai.
3,860,000 dolerių, 1941.1.10 Schelenbergas ir
1939.IX.01 Vokietija iš vakarų, o SSSR Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą,
1939.IX.17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję pagal kurį Vokietija pardavė Sovietų Sąjungai
1939.IX.28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio Suvalkiją už 7,500,000 dolerių.
Rugpjūčio 23-oji - tai juodžiausias lietudalybos sutartį. Pažymėtina, kad tą pačią dieną
Ribbentropas ir Molotovas pasirašo slaptą vių tautos istorijos puslapis. Dėl pasaulinių
papildomą protokolą "Lietuva, išskyrus pieti- nusikaltėlių suokalbio išnaikinta trečdalis taunę Suvalkiją, perduodama į Sovietų Sąjungos tos, padaryta žalos maždaug už 834 bilijonus
interesų sritį mainais už Liublino ir Varšuvos JAV dolerių. 1941.Vl.22 Berlynas davė kovaivadijų dalį".
mandą "Drang nach Osten". Žūtbūtinėje ko1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokie- voje susidūrė fašizmas su komunizmu. Karo
čiais pradeda derybas, kad SSSR atiduosianti frontuose ir vykdant genocidą buvo išžudyta
Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astroVokietijai pietinę Suvalkiją.
nominis. Fašizmas buvo teisiamas Niurnberge
1939.Xl.28 SSSR užpuolė Suomiją ir at- ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizplėšusi teritorijos dalį 1940.111.12 pasirašė pri- mas, padaręs pasauliui dešimteriopai daugiau
verstinę taikos sutartį. 1940.Vl.15 SSSR už- žalos, liko teisiškai neįvertintas.
puola Lietuvą ir birželį pavergia Pabaltijį.
(Statistiniai duomenys, paimti iš Lietuvos
1940.Vl.27 Kremliaus spaudžiama ir Berlyno Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos kreipimosi,
patariama Rumunija sovietams perleidžia pasirašyto Tarybos pirmininko L. Kerosieriaus
Besarabiją ir šiaurės Bukoviną.
ir sekretoriaus A. Budriūno. Red.).

rijose, panaikinti tarnybinius
butus, sutvarkyti teisėjų atlytybių aštuoneto užsienio rei- ginimų sistemą, o apylinkių
kalų ministeriai rugsėjo 10 teismų teisėjams juos ir pad. Estijos Pernu mieste vie- didinti. Iš viso pateikta per
ningai pasisakė už transat- 200 įstatymų projektų, talantinį ES Rytų kaimynystės čiau būtinai apsvarstyti siū
šalių įsijungimą ir susitarė loma 59.
bendradarbiauti ruošdaMaltos ordino vadovas
miesi gruodžio mėnesį vykLietuvoje rugsėjo antrą
siančiam NATO šalių vadoją savaitę lankėsi Maltos orvų susitikimui. Užsienio
dino delegacija su didžiuoju
reikalų ministerija (URM)
kancleriu ir užsienio reikalų
pranešė, jog aštuonios šalys
ministeriu Jean-Pierre Ma- Lietuva, Latvija, Estija, zery. Vizitas skirtas pažymėti
Suomija, Švedija, Danija, 15-osioms diplomatinių sanNorvegija ir Islandija - at- tykių su Lietuva užmezgimo
stovaujamos diplomatijos va- metinėms. Susitikime su
dovų, sutarė vieningai bendkancleriu prezidentas Valradarbiauti siekdamos at- das Adamkus padėkojo orverti europinę perspektyvą dinui už jo veiklą Lietuvoje
Ukrainai, Moldovai ir Gru- nuo 1990 m. ir ypač po 1991
zijai, nepamiršti specifinės m. sausio 13-osios įvykių.
padėties Gudijoje bei NAMaltos ordino didysis
TO narystės veiksmų plano kancleris pažymėjo, jog Liesuteikimo Gruzijai ir Uktuvoje jų veikla buvo ir yra
rainai.
labai noriai sutinkama bei
Kalbėdami apie Rusijos
remiama, be to, šioje veikir Gruzijos konfliktą, visi
loje pastaruoju metu aktyŠiaurės ir Baltijos šalių užviau pradėjo dalyvauti Liesienio reikalų ministeriai sutuvos verslininkai. J.P.Matarė, kad Rusija turi nedelzery padėkojo už politinę
siant atitraukti kariuomenę
Lietuvos paramą ordino
iš visų Gruzijos teritorijų.
veiklai ir perdavė Maltos
Ministeriai pabrėžė, jog
ordino didžiojo magistro
tarptautinė bendruomenė
kvietimą apsilankyti ordino
netoleruos tarptautinių prinoficialioje būstinėje Romoje.
cipų laužymo, kuriuos Rusija
Maltos arba Suverenus
pažeidė pripažindama okukarinis
Hospitaljerų šv. Jono
puotų Gruzijos regionų neordinas
įkurtas prieš 900
priklausomybę. Jie taip pat
metų Jeruzalėje. Šiandien
pabrėžė, kad ES ir tarptautiordinas yra nepriklausomas
nė bendruomenė privalo sutarptautinės teisės subjekteikti visapusišką paramą
tas, palaikantis diplomaGruzijai.
Sutarta, kad Baltijos jū tinius santykius su Šventuoju
ros šalių bendradarbiavimas, sostu ir dar 100 šalių. Oratsižvelgiant į Rusijos agre- dinas teikia pagalbą skurstantiems bei ligoniams, nesiją Gruzijoje, turi būti sujų rasinės ar relipaisydamas
stiprintas, ypač energetinio
saugumo srityje. Būtina paspartinti elektros jungčių
statybas ir sujungti Baltijos
šalis ir su Šiaurės Europos, ir
su Vakarų Europos energetikos sistemomis.
Seimo paskutinė sesija
Šios kadencijos seimas
rugsėjo 10 d. pradėjo paskutinę sesiją, kuri turėtų tęstis
iki lapkričio vidurio, kada
susirinks po mėnesio išrinkti
nauji parlamentarai. Seimo
pirmininkas Česlovas Juršė
nas pripažino, kad prasidė
jęs rinkimų vajus gali galutinai sugriauti ir taip prastą
seimo įvaizdį. Paskutiniais
darbo mėnesiais iš seimo
tikimasi sprendimo dėl aukštoj o mokslo reformos, parlamentarai taip pat svarstys
kitų metų biudžeto projektą.
Tarp svarbiausių klausimų
yra įstatymų projektai, susiję
su Europos sąjungos (ES)

ginės priklausomybės.

Nepasitiki seimu
Baigiantis vasarai Lietuvos gyventojai labiausiai pasitikėjo Priešgaisrine gelbė
jimo tarnyba. Ugniagesiams
gelbėtojams palankūs buvo
81 % viešosios nuomonės apklausos dalyvių. Labiausiai
buvo nepasitikima seimu
(71 % ). Palankiai rugpjūčio
mėnesį pasisakiusieji vertino
Bažnyčią (73% teigiamų atsiliepimų), Lietuvos banką
(71 % ), Valstybinio socialinio draudimo fondą "Sodra"
(70% ), krašto apsaugą (67% ),
Konstitucinį teismą (61 % ),
Prezidento tarnybą (58% ),
Lietuvos žiniasklaidą (53%)
ir Valstybės sienos apsaugos
tarnybą (52%).
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės

"Baltijos tyrimai" rugpjūčio
13-21 d.d. atliktos apklausos
duomenimis, dar šešiomis
teisės įgyvendinimu.
Minėdamas svarbiausius institucijomis šalies gyventodarbus premjeras Gedimi- jai kiek labiau pasitikėjo nenas Kirkilas paragino priim- gu nepasitikėjo. Tai - saviti įstatymus, kuriais siekiama valdybės, Specialiųjų tyrimų
sudaryti teisinį pagrindą re- tarnyba, komerciniai bankai,
zervuoti valstybinę žemę Valstybės kontrolė, Valstyatominei elektrinei statyti, bės saugumo departamentas
įteisinti statybas sodų bend- ir profsąjungos. RSJ
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Ten, kur kovėsi partizanai

S. VINCIŪNIENĖ,
muzle)aus vadori

Kas dar mena tą sunkų pokario
metą, kai gyvuliniai vagonai, prikimšti
tautiečių, riedėjo į Rusijos šiaurę, o
miškuose švilpė šoviniai ir liejosi partizanų kraujas? 1lli pokario septyniolikmečiai, dabar žilagalviai seneliai,

Lailril kovų ir tremties istorijos
muziejus Priekulėje
užauginę vai.kus ir sulaukę vaikaičių.
Mums - tai istorijos vadovėlių puslapiai ar liudininkų atsiminimai. Jiems
- tai visas gyvenimas. 'Ifemtiniai, politiniai kaliniai visada pabrėžia šio istorinio laikotarpio ir skaudžių netekčių
atmjnjmo jprasminjmo svarbą. Ir visada primena, kad tai itin svarbu žinoti
jaunimui
Muziejiniai rodiniai, skyriai istorijos vadovėliuose, knygos ar straipsniai
spaudoje yra gerai. bet to nepakanka
gilesniam jausminiam suvokimui. Tudėl Gargždų krašto muziejaus skyrius,
Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus ir jaunimo grupė pasiūlė, kad
reikia surengti turistinę kelionę į partizanų pwprieiinimo vietas. Buvo parašyti du projektai - Pasipriešinimo
kovų vietos (muziejaus) ir Partizanų
ta.bis (jaunimo). Gautos projektinės
lėšos iš Klaipėdos rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus, Klaipėdos rajono
savivaldybės jaunimo finansavimo bei
Klaipėdos apskrities programų, skirtą
kultūros plėtrai remti. Pusmetį buvo
ruošiamasi bendro projekto įgyven
dinimui. Istorinę medžiagą apie partizanines struktūras, partizanus, kovų
vietas Klaipėdos ir Silutės rajonuose
surinko ir parengė Gargždų krašto
muziejaus skyrius Priekulėje.
Dalis šios medžiagos buvo panaudota turistinės kelionės lankstinukui,
kurį paruošė ir išleido Gargždų krašto
muziejus. Lėšas tam skyrė Klaipėdos
apskritis. 'Illip pat buvo surasti gyvieji
liudininkai - likę gyvi ryšininkai, partizanų artimieji ir tų vietovių gyventojai, kad papasakotų apie kovas ir j06e
žuvusius partizanus. Jaunimas - tai
JKL (Jaunųjų konservatorių lyga)
visuomeninės organizacijos nariai.
Susirinko Gargždų Vaivorykštės,
Veiviržėnų gimnazijų, Kranto viduri-

nės mokyklos ir kitų mokyklų mobleiviai, besidomintys istorija. Jų dėka
gavome transportą. Be to, jaunimas
manė, kad šią kelionę, liudininkų pasakojimus bei kovų vietas reikia įam
žinti filmuojant bei įgarsinant, o vėliau
panaudojant šią medžiagą dokumentinio filmo sukūrimui. Tum buvo pakviestas profesionalus operatorius
StasyS Dargis, gyvenantis Kaune. Jaunimui padėjo ir patarė Klaipėdos rajono Jaunimo reikalų koordinatorė
Adelija Radžienė.
Birželio 13-osios rytą kelios
lengvosios ir autobusas iš savivaldybės
aikštės pajudėjo i pirmą kelionės vietą

- Veivirf.ėnus.
Veiririėnai

Kelias - lygus asfaltas. Gana greitai nuvažiavome. Thn visa dalyvių grupė patraukė buvusios saugumo būsti
nės link, kur partizanų atminimui pastatytas .kryžius.
Gargždų krašto muziejaus istorikas Egidijus Miltakis trumpai papasakojo apie rezistencinės kovos ištakas,
priežastis, pasekmes, partizanines
struktūras, baudžiamąsias struktūras

- KGB, NKVD, jų parankinius stribus. Kadangi mūsų kelionės tikslas kovų vietos, tai toliau ir buvo kalbama,
prisimenama apie 1948 m. iš birželio
7 i 8 d. įvykusi mūšį Veiviržėnų miestelyje, kurio metu Rambyno (Pilies)
būrys suniokojo saugumo būstinę,
nušovė kelis enkavedistus, illaisvino
būrio ryšininką, pašte paėmė pinigus.
Puolimui buvo pasiruošta iš anksto.

Jnngtinio choro koncertas

Prie.lml~e,

skirtu Gedulo ir vilties dienai pami-

nėti

Buvo nupjauti telefono - telegrafo
stulpai. Puolė iš trijų pusių - Endriejavo, Pėžaičių, Švėkšnos. Po paros
partizanai iš miestelio išžygiavo su
pergalės daina. Apie Veiviržėnų miesteli.o paėmimą keletą epi7.odų papasakojo liudininkas Vaclovas Riauka, buvęs Rambyno Pilies Lendrės skyriaus
ryšininkas, slapyvardžiu Lakūnas. Kalbėjo, kad Veiviržėnų stribų vyresnysis
Praneiš.kus Pivorius buvo partizanų
ryšininkas. Prieš puolimą stribai buvo
nugirdyti. Puolimo metu iš MGB kalėjimo buvo išvaduotas suimtas ryšininkas Jonas Riauka. P. Pivorius po
mūšio išėjo su partizanais į mišką ir
tapo partizanu, slapyvardžiu Karaliukas. Riauka taip pat :išėjo su partizanais, p~ slapyvardį - Mėnulis.
Po metų šie du partizanai žuvo Spraudėje - :iš viso 11 partizanų.

Šiaudėnai
buvo suplanuota visai
dienai, tad pajudėjome j kitą vietą Šiaudėnų .kaimą, šilotės rajone. Pakeliui pravažiavome Švėkšną, probrėgi
mais pamatėme jos gražiąi\ raudonplytę švento!ę ir pasukome Sylių link.
Atvykome į Šiaudėnus. Tus kelio siaurumėlis, miško progumos, tad patrauk.ėme pėsčiomis. Jaunimas priekyje,
pagyvenę iš paskos. Oras džiugino,
nelijo, o ir saulė nekepino. Pasiekėme
mišką, o toliau dvi neryškios provėžos.
Atėję j miško gilumą, pamatėme paprastą akmens antkapį, pastatytą
dviem žuwsiems partizanams Pranui
Tuodorui Turvydui-Sakalui ir Vaclovui
Šlajui-Svajūnui atminti. Tolėliau maPaminklas luvusiems Rambyno (Pi- tėsi medis, pažymėtas kryželiu. Prie jo
lis) būrio partizanams Šilutės nŲone: buvo nukautas P. Tu.rvydas. Čia prisiEdvardui 'lanydui (Granitui), Stasiui minimais dalijosi Sakalo brolis, drauRamiui (Vėtrai), Broniui Rėbldai gijos LPKTS Klaipėdos rajono pirmi(Žil'riliui)
ninkas česlovas Turvydas. Pasakojo,
kad Sakalas į mišką išėjo 1950 m. nenorėdamas tarnauti rusų armijoje, vedinas patriotinių jausmų. Kovojo Geležinio Vilko būryje. Pradžioje buvo
eiliniu partizanu, vėliau jau tapo skyriaus vadu. Paminėjo, regis smulkmeną, bet nelemtą broliui- buvo kulkosvaidininkas ir visada šaudė atsistojęs,
todėl stribai vis jį atpažindavo. Buvo
net tris kartus sužeistas, bet vis sugebėdavo pasprukti. Žuvo, kai artimieji
buvo jau tremtyje (ištrėmė 1952.VIIl.
5). Rėmėjų beveik nebeliko, o saugumo kilpa veržėsi vis tampriau. Sekė
net keli agentai- "Vyskupaitis", "Astra", "Gandras", "Vakaras", "Lovas".
1953 m. kovo 28 d. šie du partizanai
buvo apsupti Šiaudėnų kaime, J okū
bo Vaitkaus sodyboje. Per susišaudymą mirtinai buvo sužeistas V. Šlajus.
'Ii'oba, kurioje slėpėsi partizanai buvo
padegta. Pranas išvilko Vaclovą, o po
to ir seną, neįgalų šeimininką į kiemą.
Kelionė

Klalpėdo1 rajono LPK.TS draupjo1
pirmininkai Ceslo.-a1 Tanydas prie
brolio Sakalo iūties vietos

Draugui jau niekuo negalėjo padėti susišaudant buvo nukirsta koja. O
pats puolė slėptis i mišką. Stribai ir
kareiviai vijosi. Nebeliko šovinių. Prie
šio medžio, išsilaužęs kuolą, tvojo
Pranas priešams per šonus. Bet prieš
šūvius argi atsilaikysi.? Už patriotizmą
ir meilę Tėvynei buvo paaukota gyvybė. Giminaitė Gintarė Sargūnaitė perskaitė buvusios ryšininkės Rūtos Penkauskaitės Ciparienės - Lietuvaitės
eilėraštį sukurtą Sakalo garbeL
Stirpeilma
Ir vėl tuo pačiu žvyrkeliu lėkėme
atgal, ŠvėkšnoŠ link, i Stirpeikų kaimą,
Šilutės rajone. Kelias nenuobodus,
aplink gojeliai, pievos, gyvenvietės,
vienkiemiai. Siauru vieškeliu pwekė
me tikslą - šalia tako stovintį paminklą trims Rambyno (Pilies) ~o partizanams - Broniui Rėbždai-Zilvičiui,
Stasiui Rumšui-Vėtrai ir Edvardui
Turvydui-Oranitui. kurie žuvo 1952 m.
kovo 12 d . Tą dieną, turėdami informacijos apie ten besislapstančius
"miškinius", Priekulės MGB rajono
skyrius organizavo operaciją "Švėkš
nos liaudies gynėjų daliniui". Buvo
apsuptas Petro Jenciaus vienkiemis
Stirpeikų kaime. 1i'ys partizanai, bandydami bėgti buvo nušauti. Tuip pat
buvo sučiuptas gyvas partizanas Vytautas Urbė. Tulesnis likimas nežinomas. Žuvusiųjų kūnai buvo pargabenti
i MGB Priekulės raj. skyriaus būs~.
Kelis prisiminimo žodžius tarė C.

Turvydas.
(Bus daugiau)
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Rinkimų
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 balsuoti į Lietuvos Respublikos ambasadą Otavoje (130 Albert St., Suite 204, Ottawa, ON,
KlP 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 Monrealyje 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

Argi mes tik varlė ...
Atkelta iš 1-mo psl.

Mes turėtume pradėti
kurti bendras įvairiašakes komisijas su JAV, pradėti kooperaciją saugumo srityje, saugumo stiprinimo šiame regione
tikslais daryti tai, ką darė Lenkija. Keturi NATO lėktuvai
Šiauliuose ir Juozo Olekos
kariuomenės samprata šiandien, karo Kaukaze akivaizdoj e, deja, atrodo tragikomiškai.

mūs. Mes galim pasakyti, kad klausomybės 20-metį buvo
Baltijos šalių žmonės nėra ra- padaryta teisingai. Ir kiekviemūs, tokie raminimai, deja, ną kartą galvojame, o kas bū
neatitinka tikrovės. Kalining- tų, jeigu mes būtume sudarę
rade, Baltarusijoje turime rimtesnę sąjungą, kokią turėjo
perpildytus karo arsenalus ir sudarę lenkai su Prancūzija ir
užpuolimo atveju NATO ga- Anglija? Mes žiauriai sumolės susirinkti tik po to, kai už- kėjome už savo ikikarinį "neutpuolimas įvyks. Techniškai pa- ralumą", todėl negalime karrama ateis mums pavėluota. toti ikikarinių vyriausybių
klaidų.

- Ar, Jūsų nuomone, pasaulio ir Europos sqjungos
reakcija į šiandieninius įvykius
Gruzijoje yra tolygi?
-Ar po Europos sprendi2008.IX.01,
viršūnių susitikime galima sakyti, kad stiklinė pusiau pilna
ar pusiau tuščia? Manau, šį
kartą stiklinė pusiau pilna.
Nepaisant pietinių Europos
šalių (Portugalijos, Ispanijos,
Kipro, Graikijos ir Italijos)
prieštaravimų, mes turim bendrą pareiškimą, kuriame nepripažįstama buferinių saugumo
zonų pačioje Gruzijoje, pripažįstama Gruzijos tautos teisė
kuo greičiau integruotis į ES
artimą erdvę, t.y. vizų režimas, laisvos prekybos su ES
dalykai. Europa, ko gero, siųs
net karinius stebėtojus, kvies
donorų konferenciją - kitaip
sakant, bus ruošiamas Maršalo planas atstatyti Gruzijos
ekonomiką. Reikalaujama iš
Rusijos, kad iki ES šiuo metu

mo

šį pirmadienį,

Emanuelis Zingeris

Turiu pasakyti, kad manęs
neramina ir kai kurių mūsų
politikų mintys. Štai buvęs užsienio reikalų ministeris Povilas Gylys sako, kad mes, remdami Gruziją, savo politika
sėjame Rusijai karo sėklą. Tai
klaidinanti mintis. Triušio ir
smauglio istorijoje smauglys
nėra Gruzija ar Lietuva.
Smauglio adresą mes žinome
labai konkrečiai. Tai Maskva,
Kremlius.
Paskaičiuokime Rusijos
karines pajėgas ir visos Europos karines pajėgas ir gausime
neįtikėtiną vaizdą - Rusijos
pajėgos keleriopai viršys visų
atstovaujančio Prancūzijos Europos valstybių pajėgas.
prezidento N. Sarkozy vizito į Lenkai ir čekai, papildomais
Maskvą būtų atsakyta į klau- elementais sustiprėjus jų sausimą, kodėl nevykdomas 6 gumo garantijoms, pradeda
punktų taikos planas. Mes tu- tolti nuo mūsų. Mes sveikinorime akivaizdų agresyvaus me lenkus laimėjus tokias
Rusijos elgesio išryškinimą reikšmingas karines pajėgas,
ES kontekste. Prezidentas V. kokias jie dabar gaus kaip
Adamkus sakydamas pagrin- priedą prie tų dešimties JAV
dinę kalbą, galima sakyti, už- gynybinių raketų, stovėsiančių
davė netgi toną šitam susiti- Lenkijos teritorijoje. Siekdakimui. Tai mūsų pasiekimas, mi saugumo ir norėdami išlikkad ES suvokė, jog Rusijos ti kaip valstybė mes privaloelgsena Kaukaze gali būti pa- me persiversti per galvą ir
kartota bet kur. H.G. Peterin- siekti to paties.
gas, mūsų kolega Europos
Lietuvos nepriklausomyliaudies partijoje, CDU atsto- bei greitai bus 20 metų. Mes
vas, ne sykį pabrėžė, kad Bal- nuolat svarstom, ar viskas
tijos šalių žmonės gali būti ra- prieš karą- per aną nepri-

Nuo kiekvienos dienos
priklauso, kokias mes, pasimokę iš Gruzijos įvykių ir nuėmus kaukę nuo Rusijos užsienio politikos, sugebėsime
padaryti išvadas dabar. Turime skaičiuoti kiekvieną dieną
savo valstybės ir šito regiono
saugumui užtikrinti. Ir tas
saugumas negali būti simbolinis, jis turi būti tikras, kad niekam nesinorėtų mūsų pulti.
Tada bus taika. Kaip, pvz., niekam nesinori pulti Izraelio, ir pirmiausia dėl to, kad visa
visuomenė pasiruošusi ginti
šalį. Jeigu izraelietė sužino,
kad vaikinas netarnavo kariuomenėje, net negalvoja už
jo tekėti. Tai gėda. Yra vidinės
moralinės taisyklės - negarbinga vengti karinės gynybos.
Jeigu mes sudėję rankas
lauksime, juoksimės iš savęs,
kad neturime šiuolaikinės
technikos, ir galvosime, kad
vis tiek neapsiginsime (kaip
pasakė vienas parlamentaras
Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje: ko mes šokinė
jame kaip varlė prieš dalgį!),
kils klausimas: ar esame verti
turėti savo valstybę? Rinkėjai
be ekonominių klausimų
kiekvieną dieną turi klausti:
ko mūsų derybininkai sugebė
jo pasiekti, kad didžiosios pasaulio valstybės užmirštų frazę, jog Baltijos šalys yra sunkiai ginamas kampas. Turi bū
ti pasiektas visų nusiteikimas,
kad mes galim apginti Lietuvą, kad mūsų diplomatija pajėgi pasiekti, jog Lietuvoje,
kaip ir Lenkijoje, būtų išdės
tytos tokios gynybos technologijos, kad Lietuvos niekas nedrįstų pulti, o mūsų
žmonės norėtų ginti Tėvynę.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė
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vajus

Konservatoriai, pradė
dami rinkimų vajų, paskubėjo paskelbti naujas vyriausybės programas, skirdami
joms 8.8 bln. dol. Vyriausybės parama skiriama Kvebeko provincijai, automobilių
pramonei, kalbos programoms ir daugeliui kitų sričių. Kanados mokesčių mokėtojų fondas, nepriklausoma organizacija, tvirtina,
kad tokios išlaidos, esant
ekonominiams sunkumams,
yra per didelės. Tai kelia įta
rimą, kad jomis norima įsi
teikti rinkėjams. Galutinė
sąskaita įvairiais būdais bus
perkelta ant visų kanadiečių
pečių. Stephane Dion ir jo
vadovaujama liberalų partija rinkimus pradeda, agituodami už žaliosios permainos ("green shift") programą. NDP vadovas Jack Layton taip pat ragina sustabdyti Albertos naftos gavybą,
kol nebus pasirūpinta oro ir
aplinkos apsauga bei gyventojų sveikata. Visos opozicinės partijos kaip pataikavimą rinkėjams vertina ministerio pirmininko netikėtą
pranešimą - sumažinti dyzelinio kuro kainą.
Žaliųjų partija negali
dalyvauti viešose priešrinkiminėse partijų vadovų svarstybose televizijoje. Tokį nutarimą priėmė ir paskelbė
visos Kanados televizijos or&anizacijos. Elizabeth May,
Zaliųjų partijos vadovė, siekia pakeisti jų nuostatą teisme. Ji tvirtina, kad nėra jokio teisinio prieštaravimo,
kad jos vadovaujama partija,
jau turinti 1 narį parlamente,
būtų apeinama. Ji tikisi teigiamo teismo sprendimo.
Vyriausybė dar kartą
peržiūrėjo ir patikslino savo
karinius, strateginius tikslus
ir užduotis Afganistane. Iki
2011 m. numatyta pastatyti
50 mokyklų, parengti 3,000
mokytojų, toliau siekti, kad
būtų išgyvendinti dar pasitaikantys vaikų paralyžiaus
susirgimai. Viešosios tvarkos
srityje Kanados vyriausybė
įsipareigojo apmokyti 4 batalionus (dabar parengtas
tik 1) Afganistano armijoje,
parengti darbui bent 80%
policijos darbuotojų. Kiti
svarbūs įsipareigojimai: atstatyti Dahla užtvanką, sukurti sezoninių 10,000 darbo
vietų žemės melioravimo ir
drėkinimo srityje. Afganistane taikos palaikymo misijoje yra žuvę arti šimto kanadiečių karių. Kanados visuomenė nepritaria tolesniam valstybės karių buvimui Afganistane.
Naujas visuomenės sambūris "Canadians for Climate Leadership" ragina labiau
rūpintis klimato atšilimu.
Šioje grupėje, be aplinkosaugos specialistų ir kitų vi-
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pajudėjo

suomenės veikėjų, yra keturi
buvusieji vyriausybės vadovai: du progresyvieji konservatoriai - Joe Clark ir Kim
Campbell bei du liberalai Paul Martin ir John Turner.
Sambūrio parengtame dokumente jie ragina padidinti
iki 30 dol. mokesčius už
kiekvieną teršalų toną, vyriausybės politiką ir ekonomiką planuoti taip, kad visuotinė pažanga nekeltų
grėsmės klimatui ir aplinkai.
Naujoje grupėje nėra dviejų
buvusiųjų: konservatorių vyriausybės vadovo Brian Mulroney ir populiaraus liberalo
J ean Chretien.
Gerai žinoma ir populiari ūkinių prekių ir paslaugų
verslovė "Canadian Tire"
parduoda savo 11 prekybos
centrų dviem nekilnojamojo
turto verslovėms už 164 mln.
dol. Tačiau jie neketina nutraukti savo verslo. Pagal
pardavimo sutartį prekybininkai nuomoja patalpas ir
užsiima savo prekyba dar
bent 15 artimiausių metų.
Šis sandėris prekybos organizatoriams dabar duoda 70
min. vienkartinio pelno, o
nuoma bus mokama pamažu. Toks žingsnis padeda
išvengti prekybos nuostolių.
Kanados vyriausybė paskelbė Zimbabvės prezidentui, kad už žmogaus teisių ir
demokratijos pažeidimus
prezidento rinkimuose jiems
taikomi bendradarbiavimo
ribojimai ir suvaržymai. Sustabdoma bet kokia prekyba
ginklais, sulaikomas Zimbabvės vadovų turtas bankuose. Zimbabvės vadovai
paskelbti "persona non grata" (nepageidaujami asmenys) Kanados oro erdvėje.
Humanitarinė pagalba Zimbabvės gyventojams bus skiriama, kaip ir anksčiau. Visuotinės didžiausių pasaulio
valstybių nuobaudos išgąsdi
no Zimbabvės prezidentą R.
Mugabę, bauginimais ir
smurtu užėmusį pareigas.
Šiuo metu jis pradėjo tartis
su opozicijos vadovais, kaip
sudaryti jungtinę vyriausybę.
Trisdešimt trečią kartą
rengiamas tarptautinis Toronto filmų festivalis (TIFF)
prasidėjo kanadiečių kino
filmo "Passchendaele" peržiūra ir pristatymu. Tai Paul
Gross kino juosta, skirta I
Pasaulinio karo įvykiams ir
pasakojanti apie kanadiečių
likimus. Be Paul Gross kūry
bos, festivalyje buvo rodomi
Atom Egoyan "Adoration",
Deepa Mehta "Heaven on
Earth" ir kitų žinomų Kanados kino režisierių meniniai
bei dokumentiniai kino filmai. Toronto kino festivalio
žiūrovams ir vertintojams
buvo pristatyta daugiau kaip
300 meninių bei dokumentinių kino filmų iš 60 valstybių. SK
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LIETUVI

<® MlISU TBVYl\IEJE
LIETUVIAI NETAUPŪS
Gyvybės draudimo ir
pensijų bendrovės "Aviva
Lietuva" atliktos apklausos
duomenimis, trečdalis lietuvių jaučiasi visiškai materialiai apsirūpinę, o penktadalis sako turį pakankamai
santaupų nenumatytiems
atvejams. Lietuvoje apskritai netaupo ir neinvestuoja
62% moterų ir 66% vyrų.
Per 3 metus netaupančiųjų
skaičius padidėjo 8%. Iš viso 42% lietuvių laikosi nuomonės, kad geriau yra leisti
pinigus nei taupyti. Lietuvoje daugėja žmonių, tikinčių, kad nenumatytiems atvejams jie yra pasirūpinę užtektinai santaupų ar investicijų. Per 3 metus tokių padidėjo nuo 15% iki 20%. Pasaulio vidurkis - 28%. Tyrimas taip pat rodo, kad didžiausią susirūpinimą lietuviams kelia gyvenimo lygio
smukimas, prasta sveikata
ir nusikalstamumas. Tuo
tarpu pasaulyje žmonės yra
labiausiai susirūpinę sveikatos suprastėjimu, darbo vietos užtikrintumu, nepakankamomis pensijomis, skelbia DELFI (2008-VIII-26).

nės, per mėnesį - apie
įmonės, o vien šiemet -

TELKINIUOSE .....__ __
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įmonių. Sausio-birželio mė
nesiais daugiausia įmonių
bankrotavo Vilniaus (22.9%),
Kauno (18.3%), Šiaulių
(18.1 %) ir Klaipėdos (15.5%)
apskrityse, mažiausiai - Marijampolės (1.4%) ir Tuuragės
(2.1%) apskrityse. Pasak apžvalgos, daugiausia šiemet
bankrotavo prekybos (33.6%)
ir apdirbamosios gamybos
(30%) įmonių.
SĖKMINGA PARODA
Lietuvos paviljoną Ispanijos Saragosoje vykusioje
tarptautinėje parodoje aplankė daugiau kaip 800,000
žmonių. Pagrindinė šių metų tarptautinės parodos tema buvo vanduo. Lietuvos
paviljono idėjos autorius
menininkas Saulius Valius
sukūrė kvadrato formos lietaus "namus", buvo keli informaciniai terminalai, supažindinantys su pagrindiniais faktais apie Lietuvą,
paviljone įrengtas ir terminis šulinys, kuriame galima
buvo piešti ant vandens. Ispanai suskaičiavo, kad įpu
sėjus parodai liepos pabaigoje Lietuvos paviljonas
ŽALGIRIO SUKAKTIS
pagal populiarumą užėmė
Rugpjūčio 25 d. seime 12-ąją vietą. Iš viso paropasiūlyta minint 600 m. Žal- doje dalyvavo 107 valstybės,
girio mūšio sukaktį 2010 m. skelbia ELTNDELFI.
paskelbti Žalgirio metais.
SMUKO''MAŽEIKIŲ
Taip pat siūloma vyriausyNAFfA''
bei iki 2009 m. birželio paDidžiausių Vidurio Eubaigos parengti ir patvirtinti
ropos regiono įmonių "CE
Žalgirio metų programą,
Top 500" sąrašan pateko 7
numatyti jos finansavimą,
Lietuvos bendrovės, tarp jų
įtraukiant į ją bendrus su
- "Mažeikių nafta", "MaxiLenkija renginius. Šiuo proma", "Palink", "Lukoil Baljektu siekiama atkreipti Lietija". Aukščiausią - (36-tą)
tuvos bei pasaulio visuomepoziciją iš Lietuvos įmonių
nės dėmesį į istorinę sukakužėmė Lenkijos naftos bendtį, stiprinti visuomenės taurovės "PKN Orlen" valdotinį ir pilietinį švietimą, pama "Mažeikių nafta", pertriotizmo ugdymą, taip pat
nai gavusi 8.8 bln. eurų pastiprinti strateginę Lietuvos
jamų. Prieš metus "Mažeipartnerystę su Lenkija. Žalkių nafta" užėmė 15-ą vietą.
girio mūšis laikomas vienu
Pirmoji vieta sąraše, kaip ir
didžiausių ir garsiausių viprieš metus, teko Mažeikių
duramžių mūšių. Vytauto ir
įmonės kontrolę turinčiam
Jogailos vadovaujama jungdidžiausiam Lenkijoje naftinė Lietuvos Didžiosios
tos koncernui "PKN OrKunigaikštystės ir Lenkijos
len'', kurio pajamos 2007 m.
karalystės kariuomenė 1410
siekė 16.9 bln. eurų. Didžiaum. liepos 15 d. sumušė Krysias Baltijos šalyse mažmežiuočių ordiną. Pasiekta
ninės prekybos tinklas "Mamūšyje pergalė sustabdė orxima" didžiausiųjų 500-tuke
dino veržimąsi į rytus ir Lieužima 62-ą vietą, mažmetuvos Didžiosios Kunigaikšninės Lietuvos degalų pretystės žemių grobstymą.
kybos rinkoje pirmaujanti
BANKRUTUOJA ĮMONĖS "Baltija" sąraše yra 315-oji.
BNS žiniomis, pirmąjį Savininkus šiemet pakeitęs
šių metų pusmetį Lietuvoje antras pagal dydį Lietuvos
bankrotavo 420 įmonių - prekybos mažmenininkas
trečdaliu daugiau negu tuo "Palink", kurį valdo sąjunga
pačiu laikotarpiu pernai. "Coopernic", sąraše yra 344Sausio-birželio mėnesiais as. Atliktas tyrimas parodė,
bankrotavusios įmonės su- kad nepaisant ekonomikos
darė 8.6% visų naujai įre sulėtėjimo, Vidurio Eurogistruotų įmonių ( 4,860), pos regionas išlieka vienas
tuo tarpu pernai tuo pačiu sparčiausiai ekonomiškai
metu jų dalis sudarė 6%, besivystančių p asaulyje.
pranešama Ūkio ministeri- Bendras vidaus produktas
jos apžvalgoje. 2001-2008 (BVP) regione 2007 m. augo
m. per pusmetį vidutiniškai 7% bei turėtų pasiekti 5%
bankrotavo apie 352 įmo- šiemet. RSJ

Ntr. E. Misevičienės

Keliaujanti paroda "Pirmoji banga"

Paroda, sutraukusi
tūkstančius lankytojų
L. MISEVIČIUS

Amerikos lietuvių fondo
ir LR ambasados Vašingtone
partnerystės dėka, surengta
pirmosios išeivijos bangos paroda seniausio kasmetinio lietuviško festivalio JAV metu.
Kaip žinia, XIX š. pabaigoje į JAV atvyko pirmoji didesnė lietuvių emigrantų banga. Lietuvos M. Mažvydo nacionalinė biblioteka sukaupė
nemažai šio laikotarpio mūsų
tautiečių rašytų laiškų, lietuviškų organizacijų steigimo ir
veiklos dokumentų, išleistų
knygų, laikraščių, antspaudų,
nuotraukų

bei kvitų, leidžianatkurti minėto laikotarpio
vaizdą, pajusti pirmųjų gausiau besikuriančių už Atlanto
lietuvių rūpesčius bei lūkes
čius, svajones ir viltis.
" Pirmąja banga" pavadintos parodos rodiniai Jungtines Valstijas pasiekė LR generalinio konsulato Čikagoje
čių

Hamilton, ON
A.a. PRANO SAKALO mirusio Hamiltone, atminimui,
reikšdami užuojautą dukrai
Audrai, sūnui Rimui su šeima
bei visiems velionies giminaičiams ir draugams, KL Fondui
aukojo: $100 - P.L. Vainiai;
$60 - B.B. Vindašiai; $50 G.J. Karosai; $30 - P. Karosienė. JK

iniciatyva ir jau pabuvojo S.
Balzeko lietuviškame muziejuje, LR generaliniame konsulate Niujorke, Lietuvos ambasados laikinose patalpose
Arlingtone, VA.
Kadangi dauguma "pirmosios bangos" lietuvių emigrantų apsigyveno angliakasių
regione, Pennsylvania valstijoje, Amerikos lietuvių fondo
Plėtros komitetas nutarė šios
parodos rodinius nugabenti į
Frackville, PA, kur jau keli
dešimtmečiai organizuojamos
kasmetinės Lietuvių dienos seniausiu laikomas, dabar
Lietuvos Vyčių 144-osios kuopos remiamas etninis festivalis, pastaruoju metu paprastai rengiamas "Schuylkill
Mall" pat alpose rugpjūčio
mėnesį. Taigi bendradarbiaujant su Lietuvos respublikos
ambasada Vašingtone ir Lietuvos Vyčių 144-ąja kuopa,
tarpininkaujant vienam Amerikos lietuvių fondo Tarybos
KLK MOTERŲ DR-JOS
HAMILTONO skyr. valdyba
kviečia visus rugsėjo 27, šeštadienį, pakartoti Kryžiaus kelią
Bishop A. Tonnos parke (Rymai Road W., arti Garth gatvės). Pasimelsime ir pabendrausime, o vėliau pasivaišinsime priešpiečiais ir kavute jaukioj e St. Elizabeth Village
svetainėje. Norintys vykti prašomi registruotis Jaunimo
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IR EISENOS SUTRIKIMAI
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TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
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Ė

NEJAUTRA IR

VAIKŲ El ENO
NESKLA DUMAI
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CHIRURGINIS GYDYMAS

• PRllMAME VISUS
PLAN INIU DRAUDIMU
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LIGONIUS PR/IMAME:
352 WILLSO ST.E.,ANCASTER, Ont. TEl.. (905) 648-9176

direktorių -Plėtros

ir Įgalioti
komiteto nariui Laurynui
R. Misevičiui bei jo žmonai
Eugenijai, "Pirmosios bangos" paroda buvo sėkmingai
surengta 94-ųjų Lietuvių dienų metu, š.m. rugpjūčio 16-17
d.d.
Parodos rodiniai buvo išdėstyti prie pat įėjimo į specialiai šiai šventei lietuvių kilmės "Schuylkill Mall" svečių
bei kitataučių lankytojų dė
mesiui suorganizuotą "Lietuvišką muziejų" . Per trečiąjį
nių

rugpjūčio mėnesio savaitgalį

Lietuvių dienose Frackville,
PA, apsilankė ir šią parodą išvydo keli tūkstančiai žmonių.
Kitą mėnesį "Pirmoji banga"
numatoma rodyti Elizabeth,
NJ, apylinkių lietuviams. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į Amerikos
lietuvių fondą (admin@lithfund.org) arba į Lauryną Misevičių (laurynas.misevičius

@ubs.com).
centro salėje po Šv. Mišių.
Autobusas nuo šventovės išvažiuos rugsėjo 27, šeštadienį,
9.45 val. ryto. Kryžiaus kelio
stočių apmąstymus pradėsime

10.30 v.r. Grįžimas - 1 v.p.p.
Kelionė autobusu ir vaišės nemokamai. Kas nori, gali vykti
savu automobiliu arba miesto
autobusu Nr. 35 (važiuoti iki
St. Elizabeth Village ). Kviečiame dalyvauti ir šeštadieninės mokyklos mokinius kartu
su savo tėveliais bei mokytojais. Tikimės, kad ši jau trečius
metus vykstanti Kryžiaus kelio dvasinė kelionė sulauks
daug tikinčiųjų ir bendroje
maldoje stiprins mūsų tikėji
mą. ME
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ
PRENUMERATORIAMS:

jeigu

savaitraščio

pristatymas
daugiau kaip 3-4 dienas,
pateikite savo adresą

vėluoja

KANADOS PAŠTO
BENDROVEI

telefonu 1-800-267-1177
arba el. paštu, tinklalapyje
www·canadapost.ca (pasirinkite
Resources skyriuje "Contact us",
tada "General Customer Service'')
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sios šventovėje š.m. liepos 3 d.
Palaidotas Chapel Lawn MeA.a. VALENTINAS ADO- morial Gardens.
A.a. VYTAUTAS JANČIU
MAS RUTKAUSKAS, sunKAS
iškeliavo amžinybėn
kiai sirgęs, iškeliavo į amžiny2008
m.
rugpjūčio 12 d. Veliobę 2008 m. birželio 27 d. nanis
gimė
Lietuvoje 1916 m.
muose Vinipege, raminamas
birželio
30
d. Atvyko į Kanadą
savo šeima ir tikėjimu. Liūde
su
žmona
Brone
ir apsigyveno
syje paliko žmona Aldona,
dukterys Irena, Liucija, Laima Vinipege. Gavo darbą Batono
ir Rasa ir sūnūs Rolandas bei krautuvėj ir ten dirbo siuvėju
Arvydas su šeimomis. Jis buvo nuo 1950 iki 1983 m. A.a. Bromylimas senelis ir prosenelis. nė mirė 1982 m., o jo antra
Jo taip pat liūdi seserys Aldo- žmona a.a. Genovaitė iškeliana Toronte ir Stasė Klyvlande vo amžinybėn 1999 m. Prieš
bei jų šeimos. Velionis kilęs iš tai jau buvo mirę keturi broLietuvos, gimęs 1926 m. sau- liai ir dvi seserys Lietuvoje.
sio 1 d. Į Kanadą atvyko 1947 Velionis paliko nuliūdusius
m., kur sutiko Aldoną - žmo- brolį Alfonsą Vinipege ir dvi
ną, su kuria gyveno daugiau dukterėčias - Birutę iš Prince
kaip 58 metus. Jis daugelį me- Albert, SK, Aldoną Vinipege;
tų dirbo kailių verslovėje. Pen- giminių Lietuvoje nebeturėjo.
sijos sulaukęs daug džiaugs- A.a. Vytautas priklausė Sv.
mingo laiko praleido su vai- Kazimiero lietuvių parapijai,
kaičiais ir meškere rankoj. Kanados lietuvių bendruomeValentinas buvo veiklus ir pa- nei ir Lietuvių klubui Manitogarbus Kanados lietuvių bend- boj e. Jis bus prisimenamas
ruomenės, Vinipego apylin- kaip tykus, švelnus ir kilnus
kės narys. Daug metų buvo vyras. Laidojimo šv. Mišios
sekretorius ir vienas iš pirmų buvo aukotos š.m. rugpjūčio
jų Šv. Kazimiero šventovės 18 d. Šv. Dvasios šventovėje.
statytojas. Šventovė buvo už- Palaidotas All Saints kapiE. Bugailiškis
daryta 1999 m. Valentinas ir nėse.
Aldona prisijugė prie Šv. DvaIndijos misionierius prasios parapijos, kai klebonu šo siųsti jam reikmenis: rožibuvo kun. Antanas Degutis, nius, statulėles, rašiklius, piešOMI. Netrukus šis lietuvių tukus ir taip paremti jo misidraugas buvo perkeltas į Stur- ją. Jo naujas adresas: Fr. Paui
gis, Saskatchewan. Kun. A. Cruz, P.O. Box-691571, KotDegutis grįžo į Vinieegą at- tiyam - P.O Kollam - 691 571,
likti laidojimo apeigų Sv. Dva- Kerala, India.

Winnipeg, MB

LEDAS

REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA

Argentina

KREDITO
KOOPERATYVAS

Giminių

paieška - Lietuvos ambasada praneša, kad
pasinaudojant interneto tinklalapiu galima ieškoti giminių
Lietuvoje ar Pietų Amerikoje.
Reikia užpildyti anketą ispanų
ar lietuvių kalbomis ir nusiųsti
ambasadai: embajada@lituania.org.ar.
Studijos Lietuvoje - TMID (Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos vyriausybės) praneša, kad
užsienio lietuviams, norintiems studijuoti Lietuvoje, yra
trys galimybės: a) lietuvių kalbos ir kultūros kursai (iki 5
savaičių); b) lituanistinės studijos Lietuvoje (vieną arba du
semestrus). Galima gauti ekonominę paramą kreipiantis
internetu www.smpf; c) įstoti
į aukštąsias mokyklas pagal
pasirinktą specialybę. Čia reikalingos bent minimalios lietuvių kalbos žinios. Valstybė
finansuoja pirmą semestrą.
Informacija teikiama interneto tinklalapiuose www.
mokslas.It ir www.lamabpo.lt.
Dovana iš Vilniaus - SLA
valdyba dėkoja dr. Rasai ir dr.
Vaidotui Urbonams, atsiuntusiems lietuvių-ispanų/ispanų
lietuvių kalbų žodynų bei vaikiškų knygų lietuvių kalbos
mokymui. Inf.
ftr/AA„V FOUR SEASONS
IU"/J"P'lnt\. REALTY LIMIT ED
Associate Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

.

_

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 mėnesiais
šeštadieniais uždaryta.

Parduodanl, perkant
ar tik dėl informacijos
apit: namus, ll'dSarnami us, ūkius, žemes
Wasago , ' tay nerio ir
o llingwoodo apy-

____. link ·se kreipk i t~s

į

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

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

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

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:

PASKOLAS

kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75%

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

santaupas ............. 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk..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%

•Nemokami čekių

sąskaitų

apmokėjimai
11

•Narių

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

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

Dievas teikia mums meilę ,
kad mylėtume tą , kuri
Jis mums duoda
11

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

7

E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JAV

.....__......__
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Ontario

Šv. Kazimiero misijos
St. Petersburge, FL, metinis
susirinkimas įvyko rugpjūčio
20 d. Lietuvių klubo patalpose. Pirmiausia misijos vadovui kun. Bernardui Talaišiui
sugiedota Ilgiausių metų,
švenčiant jo vardines. Pastarasis sukalbėjo invokaciją.
Susirinkimui pirmininkavo
dr. Pranas Budininkas. Misijos komiteto sekr. Alvita
Kerberienė paskelbė praėju

siais metais

mirusių

misijos
Mirusieji pagerbti atsistojimu bei tylos
minute. Ji taipgi perskaitė ir
praėjusio metinio susirinkimo protokolą. Šv. Kazimiero misijos vadovas kun. B.
Talaišis pasveikino visus susirinkimo dalyvius ir palinkėjo visiems geros sveikatos
bei ištvermės. Misijos komiteto pirm. Vilius Juška padarė veiklos pranešimą. Kalbėjo apie surinktas aukas
misijos reikalams bei labdarai ir apie įvykusias rekolekcijas Kalėdų ir Velykų laikotarpiu. Taipgi jis priminė,
kad lapkričio 9 d. Sv. Kazimiero misijoje bus paminė
tas Šiluvos Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejus.
Misijos komitetas pasiliko
toliau darbuotis vienerius metus. Tik, susirinkimui pritarus,
į komitetą buvo įtraukta nauja narė Aldona Stasiukevičienė. Revizijos komisijos
aktą perskaitė Aldona Čės
naitė, pažymėdama, kadmisijos iždas vedamas tvarkingai. Šv. Kazimiero misijos komitetą sudaro: pirm. V. Juška, vicepirm. A. Stasiukevičienė, sekr. A. Kerberienė,
ižd. S. Prialgauskienė; revizijos komisija - A. Čėsnaitė, V.
Radzevičius ir S. Vaškienė.
narių sąrašą.

Australija
A.a. Ona Jurgelytė-Liu
baigdama savo amžiaus 94-tuosius metus, mirė
liepos 26 d. prieglaudos namuose Pertho mieste, vakarinėje Australijoje. Velionė
gimė 1913 m. rugpjūčio 23 d.
Suvalkijoje. Karui baigiantis
O. Jurgelytė pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. atvyko į Australiją ir su kitais atvykėliais
apsigyveno Grayland stovykloje. Po mėnesio šie atvykė
liai buvo paleisti. O. Jurgulytė atsidūrė Pertho mieste,
kur ištekėjo už Jono Liutiko.
Abu įsijungė į bendruomeninę veiklą. Po kurio laiko Ona
tapo ir Pertho LB apylinkės
valdybos pirmininke, ilgus
metus jai vadovavusi. Tuo
metu lietuviška bendruomenė susilaukdavo iš visur nemažai svečių. Neretai tokius
svečius savo namuose priglausdavo Liutikų šeima.
Sios šeimos gyvenimą staiga
pakeitė nelaimė, kai Jonas
Liutikas mirė vairuodamas
automobilį. Velionė pasijautė vieniša, o pastaruosius
tikienė,

trejus metus praleido prieglaudoje. Gedulinės Mišios
buvo aukojamos Šv. Pranciškaus Ksavero šventovėje. Palaidota Karrakatta kapinėse.

Britanija
Šiuo metu Londone veikia apie 50 pelningų lietuviškų parduotuvių ir keletas
restoranų, siūlančių lietuviškų valgių. Pirmąją lietuviškų
produktų parduotuvę

su nemaža baime atidarė Rūta,
pavadindama ją "Rūtos gastronomas". Bijojo, ar susilauks pirkėjų. Bet neteko
nusivilti - prekyba pelninga
ir plečiasi. Tikrai netrūksta
pirkėjų. Mat, pasak jos, lietuviai yra ištikimi lietuviškam
skoniui. Jie perka lietuviškus
pieno ir mėsos gaminius,
duoną. Sėkmingai lietuviško
maisto prekyba verčiasi ir lietuviškų parduotuvių tinklo
"Smiltė" vadovas Rimas Butkus. Pastarasis šią prekybą
pradėjo prieš penkerius metus. Pradžioje ir jis nuogąs
tavo, ar pasiseks. Bet greitai
įsitikino, kad lietuviams tokių
parduotuvių tikrai reikia, nes
pasiilgsta lietuviškų valgi9. Išperkami visi produktai. Siandien R. Butkus su žmona
Dangira vadovauja devynioms lietuviškoms parduotuvėms. R. Butkus atidarė ir
"Smiltės" restoraną. Visus patiekalus gamina iš Lietuvos
atvykusios virėjos. Valgių pasirinkimas gausus. Dažnai
restorane pritrūksta vietų.

Kazachstanas
Šiame krašte lietuviai
susiorganizavę į savo
bendruomenę. Karagandos
apskritį liepos 1 d. aplankė
šio krašto prezidentas N.A.
Nazarbaev, švenčiant Karagandos metalurgijos kombinato 50-mečio veiklos sukaktį. Kaip tik šiame kombinate prasidėjo būsimo prezidento karjera. Paminėjimo iškilmėse pasirodė įvairių tautybių grupės. Lietuviams atstovavo jų "Lituanica". Liepos
6 d. švenčiant Naujosios Kazachstano sostinės Astna
gimtadienį dalyvavo Lietuvių bendruomenės atstovai.

yra

Olandija
Šio krašto Drent provincijoje, "Art Garden" centre,
rugpjūčio 2 d. buvo atidaryta
Lietuvos menininkų tapybos
darbų paroda. Šis centras garsėja savo originaliais sodais
ir jaunų, jau žinomų menininkų darbų parodomis. Nuo
rugpjūčio iki lapkričio mė
nesio centro lankytojai turės
progą susipažinti su Lietuvos menininkų-Arūnės Turnau, Audriaus Gražio, Gražinos Vitartaitės kūriniais.
Lietuvos ambasadorius Olandijoje Vaidotas Verba parodos atidarymo proga padė
kojo jos organizatoriams ir
galerijos svečiams už susidomėjimą Lietuvos menu. JA

8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.IX.16

Aš neberašysiu apie tremtį. Jau daug apie ją prirašėm,
aš tiktai paminėsiu, jog aš,
septyniolikmetis, su sena motina tenai sutikau daug žmonių iš visos Lietuvos kampelių
ir visada mielai klausiausi jų
pasakojimų: ilgesingų prisiminimų apie mielą kraštelį Lietuvą, apie turėtus gerus arklius, apie paliktus sodus, apie
atlaidus, apie didelę ir nebepasiekiamą svajonę- "numirti
Lietuvėlėje". Viską rašiausi į
mažas knygeles, tikėjausi sulaukti laisvos Lietuvos ir tada
perrašyti į dideles knygas. Likimas buvo man maloningas,
sulaukiau ir tas knygas išleidau. Apie prieškarį, apie pokario kovas, apie vergystę Sibire ir net apie 1905 m. įvy
kius Lietuvoje bei rusų japonų
karą. Tučiau liko 40 metų ne
mažiau įsimintinas ir įdomus
laikotarpis, kurį nugyvenom
vadinamoje Tulybų Lietuvoje.
Ir čia žymėjausi kas įsimintina
į tas pačias mažas knygeles.
Tunka pasakyti. kad mūsų
knygos, pasakojančios apie ne
seną tautos istoriją, yra nustelbtos jaunųjų rašytojų išbujoto "postmodernizmo". Nors
jis yra svetimas mūsų senom
tradicijom, bet šiandien yra
propaguojamas ir aktyviai remiamas mūsų valstybės. Manau, jog tai yra laikinas reiškinys. Anksčiau ar vėliau bus
grįžtama prie klasikinio stiliaus.
Gaila tik praradimų (kiek liko
neparašytų knygų ir suniekintų rašytojų). Kai mane klausia: "Ką dabar rašai?" Aš pasiteisinu: "Nieko, nuo mano
aukuro dūmai į dangų nekyla". Čia šiek tiek meluoju.
Valstybė mano knygų nepopuliarina, bet susitikimuose dažnai prieina prie manęs moterys, apkabina: "Aš jūsų knygas skaitau, neatsiskaitau".
Man tada kaip vaikystėje, iššoksta galugerklyje toks gailesčio kamuolys, ir aš vos nepravirkstu dabar jau džiaugsmo ašaromis. Tui ir yra toji
minutė, dėl kurios buvo verta
gyventi ir vargti. Būna ir didesnių džiaugsmų. Pagal mano romaną Verksmo vieta pastatyta Utenoje pjesė, apkeliavusi visą Lietuvą, buvo
triumfas ir antrojo Atgimimo
pradžia. Tus ir skatina parašyti

bino prie savo stalo. "Va, motin, kaip mes gyvensim". Ne,
jis netikėjo tais pažadais, čia
buvo jo taikli ironija. Ne tik(Ištrauka iš to paties vardo knygos)
tai jų, bet ir daugelio to meto
senolių buvo kitoks - šiurpišią knygą. Knygos pavadiniJonas atsistojo prie stalo: "Pa- nantis likimas. Bet mes kalbė
RIČARDAS KALYTIS
laukit, aš dar pasakysiu, kaip sim apie šiek tiek švelnesnį
mą tylokai pašnabždėjo viežydelis į partiją stojo". Atsi- laikotarpį.
nas, anot Valančiaus, guvus
gamykloje reikėjo sudaryti
liepė Gerardas: "Jonai, Jonai,
vaikinukas, Pulgis, nuskriausMes kalbėsim apie Abšiai pramonės šakai savą
tu geriau pasakyk, kaip tu į surdo šalį. Čia absurdas ir vertas jo partinių viršininkų. Sakonstruktorių biurą. O mano
partiją stojai..." Nutilo Jonas
ko, negalima pasitikėti trimis
gystė priimama, kaip gyvenidarbo knygelėje jau buvo įra
ir daugiau tokių anekdotų nedaiktais: šuns dantimis, vaiko
šas "Inžinierius konstrukto- besakė. Gerai, kad Jonas ne- mo norma. Gyventojai yra
užpakaliu ir partine sąžine
rius". Direktorius a.a. Juozas įstojo į partiją, liko visam gy- medžiaga minkšta, iš jos gali("1l"ečias daiktas"). Tuda skaRagalevičius surizikavo, įdar
venimui draugu. Partijos na- ma suminkyti reikiamą masę,
niai nusijuokiau, bet posakį
bino, bet vėliau sulaukė ne- rys ištikimu draugu būti nega- net ideologizuotą, ginančią
visada prisiminiau. Visas mū
malonumų. Milicija, čia surali. Jis kasdieniniame gyveni- patį absurdą. Šioje masėje
sų gyvenimas buvo nušviestas
dusi nepriregistruotą tremti- me elgiasi kaip draugas, bet įkalami trys stulpai: absurdo
šauniosios Partijos. Visur ji
nį, paliko įspėjimą - per sanuėjęs į partinį susirinkimą idėjos skleidėjai, apdoroti ir
buvo šlovinama ir vadinama
vaitę išvykti iš LTSR. Neišpasikeičia ir gali nuoširdžiai įtikėję asmenys bei paprasta
epochos protu, sąžine ir garvažiavau, o direktorius ėmėsi išsakyti visas mūsų nuodėmes. masė, laikanti tuos stulpus.
be. Ir žmonės buvo dviejų rū
žygių, kreipėsi į aukštąsias
Kas bebūtų, jei pastaroji
Gali ir neišsakyti, bet labai
šių - partiniai ir nepartiniai.
įstaigas su motyvuotu prašy- pasitikėti juo negalima. 'Il'e- susvyruotų? Bet masė tingi,
Pirmieji galėjo tapti cecho virmu - "labai reikalingas". čias daiktas.
tamsi, inertiška. Kas jai lieka?
šininkais, vyriausiais inžinieSpaudimas atslūgo, o po puKaip gyveni, seni, kur šil- Jai viskas uždrausta: turėti
riais, direktoriais, kolchozų
sės metų priregistravo.
dai savo senus kaulus? Prisi- nuosavybę, kurti, dirbti sau,
pirmininkais. Nepartiniai
Mano artimas bendradar- menu vaikystėje girdėtas kaidaugiausia ką galėjo pasiekti,
matyti, girdėti, keliauti. Masė
bis Gerardas, kažkieno paagi- myno Pakapinių 'Il'ainio, Bratai tapti cecho meistru, o koluždaryta tokiame kalėjime
tuotas, parašė pareiškimą. Tu- laliu vadinamo žodžius: "Tui
choze - brigadininku. Ir tai,
leistose ribose susikuria skurčiau, užuot nešęs į partinį biu- nebėr geriau, Bralal, senatvė
jei greta nebuvo lygiaverčio
džius
ir nešvarius žaidimus
rą, įsidėjo į kišenę, nutarė pa- je kaip ant pečiaus". Nežinojo
partiečio.
bei
nbotą pasitenkinimą.
sitarti su tėvu. Tėvas šitaip Bralalis, kad gali būti dar geTodėl žmogus siekiantis
Klesti girtuoklystė, paleispasakęs: "Kaip nori, vaikeli, riau. Šiltas ne tiktai pečiaus
karjeros turėjo anksčiau ar
tuvystė,
vagiliavimas, kyšininbet aš tavo vietoje į komunis- padas, šilta visa tavo gryčia,
vėliau pirmučiausia tapti
kavimas,
blatas, naujų bran"garbingosios Partijos nariu". tus nesirašyčiau". Tuip ir sudi- kurioje šiltas ir šaltas vanduo, gių, daugiausia importuotų
Tupti nariu nebuvo lengva. lo Gerardo kišenėje pareiški- elektros šviesa, vietoj vėsios
mas. O, va, Jonas paskubėjo, kamaros - šėpa su ledu, kiše- daiktų troškulys ir pasididžiaReikėjo turėti nepriekaištingą
vimas jais. Masei cementuoti
kilmę, negalėjo būti buožių įteikė. Netrukus ir kandidatu nėje "tiliponas", ant stalo lanpalikuonis, turintis represuo- priėmė. Metus laiko partinį gas, rodantis visą pasaulį, o vis išmetami nauji šūkiai bei
pažadai, daugiausia penktų, pabėgusių į Vakarus, tar- mokestį mokėjo, gerai elgėsi, kitas langas - tai tikras stelankė
partijos
susirinkimus,
buklas, jei ne velnio išmįslas, mečių planuose. Valstybiniai
navusių okupacinėje valdžioje
prenumeravo
Komunistą,
vaijis viską gali. Gali per sekundę ceremonmeisteriai dirba puigiminaičių. Kadangi Lietuvoje
šino
būsimus
bendrapartieį Pasaulio kraštą nusiųsti laiš- kiai. Tui vis tas trečias daiktas.
labai švarių žmonių nebuvo
čius
darbininkus
alumi
ir
vobką, vaizdą ir žodj. Štai, dabar
P.S. Autorius, prozininlengva surasti, buvo taikomas
kandidato į narius laikotarpis. la (ir iš kur jis jos gaudavo?), jo pagalba dėlioju naują kny- kas, memuaristas, gimęs 1932
Tuo metu apie jį buvo renka- rytais eidamas į darbą, perei- gą„. O jei kada ką sopa, per- m. kovo 31 d. Kauliniškyje,
mos žinios ir įtartinai žvelgia- davo partinius tekintojus ir duodu savo skundus Kanado- Utenos raj. 1949 m. su motina
ma į jo elgesį. Čia įvykdavo visiems paspausdavo rankas. j e gyvenančiam daktarui, ir ištremtas į Sibirą, dirbo kolnemažai juokingų ir kurioziš- Kai atėjo metas tapti tikru čia pat gaunu atsakymą. Net choze, miškų ūkyje, fabrikuokų istorijų, sugriovusių kai Partijos nariu, Partija jo pa- baisu, kaip pasikeitė mūsų
se. 1961 m. baigė vakarinį Irkam visam gyvenimui išsva- reiškimo nepatenkino. Sura- akyse pasaulis. Ir viskas atėjo kutsko politechnikos institutą.
jotą karjerą.
do - tėvas už pyliavų nevyk- iš Vakarų. Nors. „ "tavorščiai"
Grįžęs į Lietuvą (1961), dirbo
Grįžau į Lietuvą tuo me- dymą buvo išbuožintas, o pats tikino, kad jie atnešę į žemę
konstruktoriumi Vilniaus gatu, kai buvo statoma daug Jonas be Partijos žinios buvo rojų.
myklose, 1977-1993 - Elektįmonių. Maloniai įmonių va- įstojęs į Maskvos institutą, ir
Pirmą kartą atėję bolševiros
suvirinimo įrengimų moksdovai imdavo mėlyną inžinie- spekuliavo kirziniais batais. kai ant sienų ėmė kabinėti lalinio
tyrimo instituto sektoriaus
riaus diplomą ir susiraukdavo Bandė Jonas atvirame parti- bai gražų plakatą "Laiminga
vadovas.
Technikos mokslų
išvydę jo išdavimo vietą- Ir- niame susirinkime sugraudin- tavo senatvė". Gražiai susišudr.
(1993),
30 išradimų autokutsko politechnikos institu- ti narius, verksmingu balsu kavusi senolė ir senelis su žitas. Partietis vadovas staiga atgailavo: "Tovarišči komunis- lais ūsais prie stalo geria ar- rius, paskelbęs apie 30 mokssurasdavo motyvuotą atsaky- ty„." Ne, tie žiauriai pasmerkė batą, o stalas nukrautas gerais linių straipsnių. Išleido romamą: "Šiuo metu visos vietos Joną, nutarė neteršti tokiais valgymais. Bralaliui labai pa- nus J-erksmo vieta (1995, Žeužimtos". Nors žinojau - Lie- tipeliais garbingos Partijos tiko paveikslas "Duonytė, maitės premija), Karklų rožės
bralal, tokia purtni". Bralalis (1999), Juodanugarių laikai
tuvoje trūko inžinierių. Tučiau gretų. 'frečias daiktas.
man pasisekė. Besistatančioje
Kai šventėm kažkurios neiškentė, būdamas mieste, (2002), prisiminimus Mūsų Vilniaus plastmasinių dirbinių žmonos gimtadienį, įkaitęs nusiplėšė paveikslą ir pasika- ne dainų metas (1992). Red.
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Šokių aikštėje: kairėje prisistato Kanados šok.ėjai; dešinėje "Gintaro" meqaitės atlieka programą

Los Angeles, CA
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"Rudens pokylyje" dainininkai iš Lietuvos
Toronto Lietuvių Namų
tradicinis rudens pokylis rengiamas spalio viduryje - 18 d.
(šeštadienį) 6 v.v (atidaromos
durys). Tai puiki proga tautiečiams susirinkti į jaukų vakarą, pasiklausyti koncerto, pavakarieniauti su draugais ir
smagiai pasilinksminti valso
ar modernaus šokio ritmu.
Šiemetinio "Rudens pokylio"
programoje dalyvauja kviestiniai svečiai iš Lietuvos: populiarus romantinių dainų atlikėjas Romas Dambrauskas ir
jauna, dar tik pradedanti savo
kelią pramoginės muzikos pasaulyje dainininkė Kera - Monika Garškaitė. Jie abu atliks
lyrinių populiarių dainų programą, kurioje skambės ir naujausios dainos iš abiejų daini-

IO KULTilRINEJE VEIKLOJE

ir įrašė progra- tautiečiai, gyvenantys Didžio"Krantas". Dainos tapo joje Britanijoje. Labai šiltai ir
populiarios, ši garsaplokštė nuoširdžiai dainininkas du
2000-aisiais metais pripažinta kartus buvo sutiktas JAV lietuvių bendruomenėje Či
"Platininiu disku".
Per 20 koncertinės ir kū- kagoje.
Klausytojus patraukia jo
lyriškas balsas, dainos apie
mūsų visų patiriamus jausmus
- meilę, išdavystę, netektį ir
skausmą, laiko išbandymus ir
netikėtus likimo posūkius.
Romas Dambrauskas - ne tik
dainų kūrėjas ir atlikėjas, jis
ir masinių renginių organizatorius. Gyvendamas Mažeikiuose jis surengė "Tip Top
šou", "Rudens fiestą" ir "Naujametinį reviu". Čia, Mažeikiuose, jis pastebėjo jauną
dainininkę, tuometinės Mažeikių vaikų pramoginės muninkų įrašytos garsaplokštės Dainuoja R. Dambrauskas
zikos grupės "Lietutis" daly"Talismanas".
Ntr. iš R. Dambrausko vę. Pakvietė dainuoti kartu,
Mažeikietis Romas Dambtinklalapio jiems patiems ir klausytojams
rauskas pramoginės muzikos
patiko balsų derinys. Taip bumėgėjams jau pažįstamas rybinės veiklos metų Romas vo parengta garsaplokštė "Tadaugiau kaip 20 metų. Gimęs Dambrauskas yra sukūręs ke- lismanas", kuri pradedančiai
ir užaugęs šiame Lietuvos pa- lias dešimtis dainų ir dalyva- dainininkei turėtų tapti sėk
kraščio mieste, Romas kaip ir vęs daugelyje solinių ir bend- mės ženklu, o Romui Dambdaugelis kitų savo pažintį su rų koncertų, populiariose TV rauskui ženklina trečiąjį konmuzika pradėjo nuo gitaros. programose, išleidęs arti 10 certinės ir kūrybinės veiklos
Vėliau pats pradėjo kurti sau garsaplokščių. Populiarios dešimtmetį.
Vakarą rengia Toronto
dainas, dalyvavo Siaulių poli- muzikos mėgėjai gerai įverti
technikumo ansamblyje. Grį no jo 2005 metais įrašytų dai- Lietuvių Namų visuomeninė
žęs į Mažeikius subūrė savo nų rinkinį Geriausios dainos.
komisija (kultūros komisija,
grupę "Auditorija". Jauną dai- Pasisekimo sulaukė 2006 me- vyrų ir moterų būreliai). Jie
nininką pastebėjo ir pakvietė tais kartu su aktore N. Nor- kviečia visus į šį vakarą į Liedainuoti vokalinio ansamblio mantaite ir ansambliu "Vai- tuvių Namų pokylį pasiklau"Raktas" vadovai. Iširus šiai ras" parengta programa "Ca- syti abiejų dainininkų iš Liegrupei, Romas su bendramin- fe emigrant". Ją matė mūsų tuvos. SK
čiais parengė

mą

Kolekcija "Lietuvių aktorių balsai"
"ROMANSERO BĖGANČIAM LAIKUI" poezijos ir muzikos meditacija.
Aktorė Virginija Kochanskytė ir gitaristas Saulius S. Lipčius
Virginijos Kochanskytės aktyvioje kūrybi
veikloje ypatingas vaidmuo tenka teatriniams poezijos vakarams. Aktorė nuolat žavi
gerbėjus puikia tekstų interpretacija, kuriamų
poezijos spektaklių scenarijų ir režisūros intelektualumu, teatrine žaisme, žodžio ir muzikos
derme, dėmesiu ir autoriui, ir klausytojui.
Jaunas klasikinės gitaros virtuozas Saulius
S. Lipčius - Lietuvoje ir užsienyje žinomas
solistas, Baltijos gitarų kvarteto narys, stulbina nepriekaištinga įvairių epochų kūrinių
traktuote, jautrumu, improvizacija, preciziška
atlikimo technika. Abu menininkus sieja vis
naujos kūrybinės raiškos paieškos.
"Romansero bėgančiam laikui" sumanymo unikalumas slypi ypatingoje meditacinėje
atmosferoje, kurią klausytojų akivaizdoje
kuria aktorė ir muzikantas, interpretuodami
artimus dvasia klasikinės muzikos ir šiuolaikinės poezijos kūrinius.
Klausykimės poezijos ir gitaros garsų mirProgramos atlikimui pasirenkamos šimt- gančių žvakių šviesoje: žiemos vakaro migloje,
mečių kultūriniu palikimu turtingos koncerti- pavasario, vasaros vaiskume, vėlyvo rudens
nės erdvės atveria partnerius itin subtiliam lietuje ... Dalinkimės dviejų talentingų mevienas kito girdėjimui. Įtaigus balso ir gitaros nininkų sukurtu šviesaus liūdesio paveikslu,
dialogas sukuria lyrinę nuotaiką, sukeliančią kurio vardas - žmogiškasis laikas. Dalinkimės
klausytojams gilius emocinius išgyvenimus. juo (tarsi geru vynu) su draugais arba ... su
Apie ką ši poezijos ir muzikos meditacija? vienatve.
Muzikologė Eugenija Žakienė
Apie gyvenimą. Greitai bėgantį laiką. Tamsą ir
Norintieji įsigyti šiuos CD gali užsisakyti pašviesą. Jų buvimą greta. Tai tauri baladė, mo- skambinę į BalticCom tel.: 16306261262 (JAV)
kanti kantrumo, išminties, meilės, kviečianti arba rašydami mums laišką adresu: 2224 Country
nekovoti su laiku, tiesiog gyventi ir mylėti ... Club Dr., Woodridge, IL 60517. Inf.
nėje

MINIATIŪRA - DABARTIS. Negersiu vandens iš suskilusio ąsočio. Sudužusi praeitis gnaibo
širdį.
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Zarasai - kultūros sostine tapęs pirmasis Lietuvos
miestas rugsėjo 5-7 dienomis
visus kvietė į įvairių renginių
maratoną po stogu ar po atviru dangumi. Didžiojoje
ežero saloje vyko Lietuvos
kultūros mugė, kurios paviljonuose savo tradicijas ir
renginius pristatė įvairių
Lietuvos vietovių atstovai,
koncertavo zarasiečiai, lietuviai, žemaičiai, dzūkai, o taip
pat šokių ir dainų grupės iš
Latvijos, Gruzijos ir Graikijos. Zaraso ežere vyko išpuoštų valčių paradas, pratęsdamas prieškarinių Zarasų tradicinę "Vandens šventę" Zarasaičio ežere.
Šv. Kotrynos šventovėje
rugsėjo 7 d. choras "Jauna
muzika", pasikvietęs solistus
iš Estijos ir Didžiosios Britanijos, pradėjo savo naują
koncertinį sezoną su Georg
Friedrich Handelio oratorija
Judas Makabėjus. Jauna solistė iš Estijos Kadi Plaas
(sopranas), nors dar studijuoja Estijos Muzikos ir teatro akademijos magistrantū
roje, bet jos ilgas dainuotų
kūrinių sąrašas rodo nemažą
atlikėjos patirtį. Kitas Estijos dainininkas, bosas Uku
J oller, patyręs scenos vilkas,
senosios muzikos specialistas, dainavęs įvairiose Europos valstybėse, JAV, Australijoje bei Japonijoje.
Judo Makabėjaus partiją
dainavęs tenoras iš D. Britanijos James Oxley yra koncertavęs Londono bei kitų
Europos valstybių salėse su
įvairiais ansambliais, orkestrais ir kitais atlikėjais. Kitas
britas, kontratenoras Christopher Ainslie, kaip ir J. Oxley, mokėsi Londono Karališkoje muzikos kolegijoje,
šiuo metu dainuojąs daugiausia operose. Koncerto
dirigentas - jaunas muzikas
Steven Fox iš JAV, būdamas
21 metų išvyko į Sankt Peterburgą ir ten suformavo pirmąjį senosios muzikos orkestrą "Musica Antiqua", su
kuriuo atgaivino daugelio
XVIII š. garsiausių Rusijos

asamblėjos literatūrinės premijos laureatai: estų poetas

ir prozininkas J aan Kross,
kurio premiją laimėjusio romano Sustingęs skrydis ištraukas skaitė aktorius Aleksas Kazanavičius. Rašytojas
baigė teisės studijas Tartu
universitete, atkentėjo politinio kalinio dalią, buvo nominuotas Nobelio premijai.
Nuo 1970 m. rašė istorinius
romanus, tarp kurių epinė
teatrologija Tarp trijų narų.
Poeto, dramaturgo, vertėjo,
eseisto J an Kaplinskio poeziją skaitė aktorė Virginija
Kochanskytė. Šis rašytojas
buvo aktyvus ir visuomeninėje veikloje, sovietmečiu
pasirašė garsųjį Estijos intelektualų kreipimąsi dėl okupacijos, rusifikacijos, žodžio
laisvės, buvo aktyvus "Liaudies fronto", Estijos parlamento narys.
Programa užbaigta Tonu
Onnepalu (slapyvardis Emil
Tode ), kurio romanas Paribio valstybė Estijoje sukėlė
didelį sambrūzdį. Romanas
daugiasluoksnis, kritikos vertinamas kaip pirmas kūrinys
išsilaisvinusiose Baltijos valstybėse, tiriąs, kokį poveikį
čia daro Vakarai. Romane
įtaigiai vaizduojamas Rytų ir
Vakarų sandūris,

bandoma
atskleisti žmonių savimonę
ir pereinamojo laikotarpio
sukeltą dvasinę reakciją.

Renginio metu buvo galima
įsigyti estiškos literatūros
originalo ir lietuvių kalba,
klausytis estiškos muzikos
bei kiemelyje esančiame restorane paskanauti estiškų
patiekalų.

Penktasis chorinės ir vomuzikos festivalis
"Vox Academia" Neringoje
vyko rugpjūčio 15-rugsėjo
13 dienomis Nidos ir Juodkalinės

krantės evangelikų liuteronų

šventovėse bei Juodkrantės
vasaros estradoje. Festivalyje buvo pristatyta 12 naujų
koncertinių programų, kurias atliko chorai "Vilnius",
"Cantare", "Varsa", "Polifonija", Kretingos kamerinis choras, vokalinės muzikos atlikompozitorių kūrinių.
kėjai iš Lietuvos ir užsienio.
Skaitymo skatinimo pro- Festivalį pradėjo senosios
jekto "Su knyga per kultūri muzikos koncertas Juodkrannę Europą" rėmuose rug- tėje su Lietuvos, Didžiosios
pjūčio 20 d. Vilniaus moky- Britanijos ir Latvijos dainitojų namai kvietė į dešimtąją ninkais. Klaipėdos mišrus
"kelionę", šį sykį po estų lite- choras "Cantare" padainavo
ratūrą. Programa pradėta su lietuvių liaudies dainų, nuotautinės estų literatūros pra- taikingų šiuolaikinės muzidininko Friedrich Reinhold kos kompozicijų bei afrikieKreutzvald epu Kalevo sūnus tiškais ritmais ir specifiniu
(1857-1861). Jo ištraukas vokalu užburiančių chorinių
skaitė aktorius Karolis Dap- miniatiūrų. Choras "Vilnius"
kus, pritaikytas tekstui lietu- padainavo monologus, duevių liaudies dainas atliko tus ir chorus iš žinomų_ užsiedainininkė Veronika Povi- nio muzikos veikalų. Siaulių
lionienė. Pasak poeto Justi- valstybinis kamerinis choras
no Marcinkevičiaus, su F.R. "Polifonija" pristatė prograKreutzvaldu susijusi estų mą "Ramios malonios vasakultūros pradžia visose srity- ros naktys" su įvairių tautų
se - kalbos, švietimo, poezi- ir stilių muzika. Norvegų bajos ir prozos, vaizduojamojo ritonas Stein Skjervoldas atmeno, muzikos ir folkloris- liko trijų žymiausių XIX š.
tikos.
vokiečių kompozitorių kūri
Vėliau sekė trys Baltijos nius. GK
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Pasaulio bankas
Pasaulio bankas (The World Bank) rugpjūčio 26 d. paskelbė, jog pasaulyje daug mažiau vargšų negu prieš dvi ar tris dešimtis metų. Pasaulio banko ataskaitoje lyginami 1981
m. ir 2005 m. duomenys. 1981 m. vargšų buvo
apie 1.9 bln. (kas antras besivystančių valsty-

KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.;
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.;
Hllmad. nuo B.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: kelvlr1ad. nuo 12 v.d. Iki 7 v.v. Ir penklad. nuo 11 v;r. Iki 6
v.v.; aekrnad. ruo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI aer 84 mllllonus dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

BD-179 d. tenn. lnd••••••••••1.50% .Asmenines paskolas
180-364 d. tenn. lnd..•••...•1..50%
nuo ..•••.•.• .5.75%

1 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.DO%
2 metų term. lnd611u• .•••... .2.50% SlllUllN pnkola
3 metų tarm. lnd611us ••••••• .2.85%
nuo ••••••••• .&.75%
4 metų tarm. lnd611u• .•••...•3.10% Naklln. b.lrla pakalu:
5 metų tarm. lnd611us ••••••••3.25%
SUnekel61amu
1 metų "'cuhllble" GIC ••••••2.50%
nuol1me1u
1 metų GIC-mat. palūk.••... .2.75%
1 metų •••...• .5.25%
2 metų GIC-met. palūk.••...•3.25%
2metų ••••••• .5.40%
3 metų GIC-met palūk.••...•3.75%
3 metų •••...• .5.50%
4 metų GIC-meL palūk.••... A.10%
4 metų ••••••• .5.80%
5 metų GIC-met palūk.••... A.25%
5 metų •••...••6.05%
RRSP, RRIF "Varlable" •••••••1.50%
RRSP Ir RRIF·1 m.tarm.lnd. . .3.50%
RRSP Ir RRIF·2 m.term.lnd•••3.85%
RRSP Ir RRIF-3 m.tarm.lnd. . A.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • A.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.tarm.lnd. • A.60%
Taupo!Nllų sųkallų .........0.10%
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki ••••0.10%
Amerikos dol. kald. pal.

Sukaltlamu

nuollm61u
1, 2, 3 metų ..• A.75%

taupymo 8IĮsk. .•••••.•0.10%
metų
.Duodul1 kometcln„
tenn. lnd•••••••••••••1.75% neldlno/ffmo bufo pas1<o1u

Amerikos dol. GIC 1

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE
Mūsų

tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANl<YICITE MŪSŲ TINKIALAPĮ: www.rpcul.com

bių

gyventojas). 2005 m. jų buvo apie 1.4 bln.

(kas ketvirtas gyventojas). Skirtumas yra tikrai
ženklus: 500 milijonų. Pasaulio banko ataskaitoje apibendrinti statistiniai 116-os valstybių
duomenys. "Vargšais" 2005 m. buvo laikomi
tie asmenys, kurie išlaidoms pragyvenimui galėjo skirti mažiau nei 1.25 JAV dolerių per
dieną. 1981 m. kraštutinio skurdo slenkstis
buvo 1 doleris. 2005 m. skaičiavimuose jis buvo padidintas iki 1.25 dolerio atsižvelgiant į
infliaciją.

VIS tik šie skaičiai, iš vienos pusės optimistiški, iš kitos pusės nerodo vienareikšmės pergalės prieš skurdą. Reikia atsižvelgti į daug
kintamųjų. Antai, kai kur vargšų skaičius visuomenėje pagal nuošimčius sumažėjo, tačiau
realus vargšų skaičius padidėjo. Tu.i Indijos atvejis, kurioje 1981 m. buvo 420 milijonų vargšų, o 2005 m. jau 455 milijonai. Thčiau, kaip
minėta, antrasis skaičius visų Indijos gyventojų atžvilgiu sudaro mažesnę proporciją nei
pirmasis. Antra vertus, jei santykinai sumažė
jo kraštutiniame skurde gyvenančių vargšų
(1981 m. turėjusių išgyventi už 1 dolerį, o
2005 m. už 1.25 dolerio), tai tokio apčiuopia
mo progreso nėra 2 dolerių per dieną slenksčio atžvilgiu.
Pranešime teigiama, jog kovos su skurdu
sėkmė pasižymi labai aiškiu regioniniu pobū
džiu. Ypatingu progresu išsi.skiria Rytų Azijos
regionas, kuriame 1981 m. buvo 835 milijonai
asmenų, privalėjusių pragyventi mažiau nei už
1 dolerį. 2005 m. duomenimis mažiau nei 1.25
dolerių uždirbo "tik" 207 milijonai, keturiskart
mažiau. Likusių gyvenimo lygis yra aukštesnis.
Ir priešingai, mažai sėkmės kovoje su skurdu
Afrikos kontinente, ypač Subsaharinėje

praneša, kad
SKYRIUS ANAPILVJE

NEDIRBS
ANTRADIENIAIS
Ketvirtadieniais, penktadieniais
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs
Įprastomis valandomis

e l~:g

COfP. BROKERAGE'

5650 Yonge Srreer, Suite 1508

Tororuo, ON M2M 4G3

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo atstovė
Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės,

nenusivilsite.

Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime.
TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.)

VISUS KVIEČIAME

BALSUOTI
Neseniai lankėmės Lietuvoje, džiaugėmės gausiu vasaros gėrybių derliumi, gražiąja
gamta ir daugybe gerų darbų,
kuriuos atlieka sumanūs, atkaklūs ir mylintys savo kraštą
žmonės. Bet ekonominė ir politinė padėtis paliko slogų
įspūdį. Tik vienas pavyzdys.
JAV, Kanados ir viso pasaulio
lietuviai per 60 metų ir naujieji emigrantai per 20 metų nuolat siuntė ir siunčia milžiniškas lėšas savo artimiesiems.
Tuo tarpu šiuo metu grobstytojams sudarytos sąlygos išplauti ne tik gyventojų uždirbtus pinigus, bet ir iššvaistyti

0.0.S., M.Sc., Ortho. Oip., FRCO (C)

Royal York Orthodontics
3029 Bloor Street West
(prie naujos 'PARAMOS')

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

Kviečiame mažus ir didelius!

ES teikiamą pagalbą. Mes
esame tokia maža, bet darbščių, kūrybingų, visame pasaulyje pripažinta žmonių tauta.
Galime didžiuotis būdami lietuviais, mylėti savo Tėvynę,
jausti teisę ir pareigą visiems
padėti kurti jos gerovę, prisidėdami, kas kaip gali, nesvarbu, kur begyventume. (Juk
negalime palikti Lietuvos pusiaukelyje, nors tas jos kelias
toks ilgas ir sunkus).
Mūsų valstybė ruošiasi labai svarbiam įvykiui - spalio
12 d. įvyksiantiems naujo seimo rinkimams. Visi, kas galime, balsuokime! Visi, kas galime, nuvykime į Lietuvą tuo
laikotarpiu, pakalbėkime su

Fondas
Foundation

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l

Tel.: 416-889-5531

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com
Jūsų

Dr. Skaistė Našlėnaitė

Standartinis mąstymas, valdininkiškas,
uniforminis paklusnumas labai pakenkė sovietmečiu. Šiandieną reikalai krypsta dar baisesne kryptimi. Bandoma mūsų pačių rankomis užčiaupti burnas baltų mitologijos, etno·
kultūros tyrinėtojams, bandantiems sudrausminti seimo deputatų ir jų klanų, grupuočių
ketinimus statyti savo gyvenimo būstus ant se·
nųjų pilkapių piliakalnių, didžiųjų kunigaikščių apeigų ritualų vietose, gamtos draustiniuose. Bandoma sunaikinti Didžiojo kunigaikščio
Algirdo palaikų sudeginimo vietą prie Pociū
nų kaimo netoli Vilniaus.
Ateities planuose nuostabiame piliakalnyje numatyti lobistikos sandėlių kompleksai, o
kitoje asfalto pusėje gyvenamųjų namų kompleksas išrinktiesiems valciinjnkams. Apie kokią
demokratiją kalbama Lietuvoje? Tui demokratija teisininkų, valdininkų, biurokratų luomams, bet ne eiliniams šalies gyventojams.
Kodėl prie senovinių šventųjų ežerų ir piliakalnių gyvenimo būstus veržiasi statyti mažažiūris šalies valdininkijos luomas? Maži visada
nori būti šalia didelių. Prie didžiųjų mūsų
praeities didvyrių visada veržėsi visokios
nomenklatūrinių smulkmės. Dr. E. Malintas

Kanados Lietuvių
Lithuanian Canadian

FAX: 4 16-227 -2()08 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca
•JndependenUy Owned and Operated, REALTO~

@RTODONTĖ

Mažažiūriai

SKAITYTOJAI PASISAKO

PRISIKĖLIMO KREDITO

KOOPERATYVAS

Afrikoje. Čia vargšų skaičius beveik padvigubėjo. 1981 m. jų buvo apie 200 milijonų,
o 2005 m. jau 380 milijonų.
VIS tik, atsižvelgdami į bendras tendencijas, Pasaulio banko žinovai tvirtina, jog yra
vilčių, kad bus įgyvendintas vienas iš Jungtinių
Tu.utų Organizacijos "Tūkstantmečio tikslų",
iškilmingai pasaulinės tarptautinės bendruomenės užsibrėžtų 2000 m.: iki 2015 m. sumažinti skurdą perpus. Tuo pat metu Pasaulio
bankas perspėja apie tokių vilčių trapumą: pasaulinis pagrindinių maisto produktų (ryžių,
kukurūzų, grūdų), degalų kainų augimas grasina nesunkiai vėl nustumti puse bln. asmenų
žemiau kraštutinio skurdo slenksčio.
Vatikano radijo&

sutelktas pagril1(iinis kapitalas Fonde per 46 metus

Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min dol.,
pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms
Kanadoje ir Lietuvoje 0.38 m/,n. dol.

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!
Raštinės da1
rbo valandos: pirmad. 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 atleidimul nuo pajamų mokesčių.

žmonėmis

apie tikrąją de-

mokratiją, jos vertybes, pasaulio tautų gerąją patirti, ap-

saugokime juos nuo

gausių

klaidintojų.

VISi, kas galime, siųskime

i Lietuvą žinutes internetu

asmenims, organizacijoms;
skambinkite savo draugams,
giminėms ir pažįstamiems,
rašykime laiškus, ragindami
visus geros valios žmones
ateiti balsuoti; ypač skatinkime balsuoti jaunimą. Padėki
me jiems teisingai apsispręsti,
kad būtų išrinkti asmenys, kurie sąžiningai ir pasiaukojančiai dirbtų visų žmonių gerovei ir Lietuvos ateičiai, o ne
grupuočių interesams. RS

Bilietai i Lietuvą 2008
Rugpjūčio

12 -

rugsėjo

30, 2008

$900
oro uosto mokesčiai papildomai
$250 Finnair avialinijos,
Toronto - Vilnius
per Helsinki

Taip pat bilietai kitomis oro
linijomis ir į kitas šalis
Skambinkite Gabrielei
Pabrėžaltei-Flores

O .b Orav Travel Inc.
5700 Yonge Street ai Finch
Toronto, Ontario M2M 4K2

647-998-6405
Toli free 1-800 361-9487
Fax 416-221-4885
gabriele@bdt. c~NT REG. 03228277

IDTn~1·ldT1·ciife1

TĖYIHĖS tlBURIŲ intemeto tiUlalapil !!1!Unzlb.rnm laukia jūsų apllilaJląmo. Kvie&me 111Sipalinti su

Juo ir lliqsti l8VO pastabas e1ektnminiD paltu- tmih@nm! mm
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Vis kitiems, tik ne mums
O kaip su lietuviškų mokyklų uždarymu Rytų Lietuvoje? Lietuviškas uždarė, o
lenkiškas paliko. Ir ne tik mokyklas - lenkų universitetą
atidarė! Ko niekur visame pasaulyje nėra! Tu.utinės mažumos pačios rūpinasi, o jų etninės valstybės remia mokyklas! Tik viena vienužė Lietuva
išlaiko rusų ir lenkų mokyklas, skaityklas, šventyklas ir
netgi teatrus! Antai Lenkijoje
gyvena 1 milijonas vokiečių,
bet jokių savų mokyklų neturi,
nekalbant apie universitetą.
Arba, JAV - gyvena 7 milijonai lenkų ir nei mokyklų, nei
universiteto lenkiško neturi.
O Lietuvoje - keli šimtai tūks
tančių tautinės mažumos turi
šitokias privilegijas.
Štai kur mūsų pinigėliai
plaukia - buvusių okupantų
išlikusioms privilegijoms išlaikyti, puoselėti ir plėtoti! Štai
kodėl mūsų studentėliai turi
patys susimokėti už studijas,
o valdžia išlaiko tai, ko visame
pasaulyje nėra, nors Lietuvos
konstitucijos 29 straipsnis
draudžia teikti privilegijas.

O kokį "monkės biznį"
daro valdžia su elektra? Jos
savikaina 10 et. už 1 kWh. Jos
perteklių pardavinėja Rusijai,
Gudijai ir Latvijai po 4 et! Thi
yra su 6 et. nuostoliu, kurį turime perdengti mes, Lietuvos
vartotojai, mokėdami po 33 et.
Tokiu būdu iš 33 et. atėmus
gaunamus 4 et. - 29 et. dengiame mes. Per metus tai sudaro
2-3 bilijonus litų išpurtytų iš
mūsų kišenių tam, kad mūsų
kaimynams būtų pigiau.
Vienintelė išeitis - negaminti tokios nuostolingos
elektros ir nemaitinti jaja buvusio okupanto - Rusijos karinės bazės Kaliningrado srityje
bei neremti Lukašenkos režimo. Tukia išeitis atsiranda uždarius IAE. Tuomet iš turimų
šiluminių jėgainių gaunama
elektra po 10 et. plius 5 et.
pelnui, gautųsi 15 et. už 1
kWh. O tai būtų tikroji Lietuvos vartotojo elektros kaina 15 et., o ne 33 et. ar dar daugiau. AE statyba visai nereikalinga Lietuvos ūkiui Ji tik tenkinanti Rusijos karinių bazių ir
Lukašenk.os režimo poreikius.

Ir tą statybą remia tiek seimo
pozicija, tiek opozicija ir jokios grėsmės Lietuvai nemato! Na„. kai saugumo šefas KGB rezervistas, kai užsienio
reikalų ministeris - KGB rezervistas, tai tokia ir Lietuvos
energetikos politika. Argi tokia veikla nelaikytina Rusijos
špionažinio darbo naudingu
pasiekimu? Betgi anuodu rezervistai jau išryškinti ir iš pareigų išpyškinti, tačiau Rusijai
naudinga politika ir toliau
vykdoma. Akivaizdu, kad pagrindinis KGB asmuo Lietuvoj e dar nedemaskuotas ir tą
politiką kitomis rankomis plė
toj a„. Rusijos ir elito (buvusios TSKP nomenklatūros)
naudai. Tuo tarpu skurdinamiems Lietuvos žmonėms atkakliai kalama mintis apie infliaciją, biudžeto deficitą„. ir
atsisakinėjama teikti netgi bū
tiniausią pagalbą sausros ar
potvynio žalai atstatyti, vaikų
kraujo vėžio gydymui vaistų
pirkimui, ar klipatėlių kompensacinei technikai įsigyti,
slaugos išlaidoms padengti.
Dr. R. Gajauskaitė

Sugrįžo

''demokratinis
centralizIDas ''

Socialdemokratų

partijos valdymą, saugumo struktūra
pirmininkas Gediminas Kir- savo ausims ir akims sutelkė
kilas, Naujosios sąjungos pir- neetatinių kolaborantų armimininkas Artūras Paulauskas ją. Jei laikysime, kad LSDP
ir Valstiečių liaudininkų są atitinka SSKP, NS - KGB, o
jungos vadovė Kazimiera Pruns- Valstiečių liaudininkų sąjunga
kienė pasirašė susitarimą dėl - kolaborantus, matysime nestabilios daugumos suforma- abejotiną "demokratinio centvimo ir bendro darbo seime ralizmo" atitikmenį. Thi liudilaikotarpiui iki eilinių seimo ja ir partijų, susitarimo dalyrinkimų 2008 metų spalį. Ne- vių, vadovų kilmė.
reikia ypatingo įžvalgumo,
Gediminas Kirkilas kad pamatytume SSRS veiku- LSDP pirmininkas, premjeras
sį, "demokratiniu centraliz- - sovietinės aukštosios partimu" pagrįstą, valstybės valdy- nės mokyklos absolventas, demo modelį. Tas valdymo mo- monstruojantis ypatingą padelis - SSKP(b), KGB ir ko- lankumą KGB rezervistams
laborantų - vertikalė. Partijai bei "valstybininkams".
Artūras Paulauskas - NS
buvo pavaldi valstybės saugumo struktūra, per kurią parti- pirmininkas, seimo narys ja vykdė tiesioginį valstybės KGB papulkininkio sūnus,

bandęs

pasisemti "mokslų"
Minsko KGB mokykloje, aktyviai diegęs KGB rezervistus
į valdžios struktūras, pastaruoju metu siekiąs užvaldyti
seimo nacionalinio saugumo

komitetą.
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PARAMOS NUOSIMCIAI

Palūkanų norma 4.75% (Prime Rate)

INVESTICINĖ

TAUPOMOJI
S4SKAITA

SĄSKAITA

"GIC " INDĖLIAI

PAPI LDOMA
TAUPOMOJI

0.75%

"Plonos24" KAS DIENINIŲ
PALŪKANŲ ČEKIŲ /TAUPOMOJI
0.05%
0.10%
0.25%
0.50%
1.25%

Balansas: $0-$4,999.99

$5,000.00 - $9,999.99
$10,000.00- $24,999.99
$25,000.00-$ 59,999. 99
Virš $60,000.00

(pelno padalinimas netaiko mas)

l
2
3
4
5
l

metų

3.35%
3.9 5%
4.40%
4.50%
4.60%

metų
metų
m etų
metų
metų

3.25%

i ške ič ia mas

"G l C" l N D Ė L l A l
(taikomas peln o padalinima s)

PLANAS 24
Nemokami įna š ai,
i šėmimai ,
čekių patarna vimai

+

palankūs
nuoš imčiai

l
2
3
4
5
l

metų

l
l

metų iškeičiamas

2.75%
3.25%
3.75%
4.10%
4.25%

metų

metų
m etų

metų

metų kas mėnesį
mokamos palūkanos

JAV DOLERIŲ KA S DIENINIŲ

PALŪKANŲ

metų

JAV dolerių

2.25%
2.50%
2.10%

0.25%

TERMINUOTI
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS
Atviras, kintamųjų palūkanų

l
2
3
4
5

4.75%
5.25%
5.45%
5.60%
5.70%
6.05%

metų
metų

metų
metų
metų

Komerci nės kre dito paskolos
pagal pare ika lavim ą

suteikiamos

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU

Prunskienė Valstiečių liaudininkų sąjun

Palūkanų norma+

gos pirmininkė, Žemės ūkio
ministerė - sovietmečiu bendradarbiavusi su KGB, per
1991 m. sausio įvykius kaip
premjerė savo veiksmais provokavusi jedinstvenikų maištą, už palankumą SSRS ir Rusijai tituluota Rusijos kunigaikštiene.
O tempera, o mores! (Kas
per laikai, kas per papročiai!).
A. Zolubas

ASMENINĖS PASKOLOS

Kazimiera

0.0% ir aukščiau

Pal ūkanų norma + 1.0% ir aukščiau

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS
Palūkanų

INDĖLIAI
30-89 dienų
90-179 dienų
180- 269 dienų
270- 364 dienų
l metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

1.60%
1.80%
1.85%
1.90%
2 .20%
2 .50%
2.8 5%
2.9 5%
3.20%

I škei čiami prieš te rminą
mažesnia is n uoši mčia is

PENSIJŲ

FONDAI

Kasdi enin ių
kintamųjų palūkanų

l
2
3
4
5

norma+ 2.0% ir a ukščia u

Visi pateikti nuošimčiai gali b ū ti
ke iči am i be į s p ėji mo

m etų
metų

m etų
m etų

m etų

3.00%
3.50%
3.85%
4.25%
4 .50%
4.60%

M:H
PARAMA

1111111111111111111111111111111111111111111111
RC>Y"~L LEP~GiE

1111111111111111111111111111111111111111111111

ANTANAS GENYS
BLOOR-ISLI NGTON, prie
parapijos; 2 miegamųjų pietų vakarų kampinis
"condominium" su dviem garažo vietomis, kas labai retai
pasitaiko. Penkių minučių
nuotolis nuo požeminio. Geras Ontario ežero vaizdas.

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

ar gauti

pranciškonų

informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Prašo $279,000.

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1 P2

SKAMBINTI
"J ūsų

nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981"

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS
PATIKIMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

Tel. (416) 762-8255

Fax. (416) 762-8853

( 416) 236-6000
Sutton Group-A ssurancc Rcal!y Inc.

11

TEODORUI
STANULIUI,
broker

416-879-4937
ari namus 416-231-4937

RE/MAX WEST REALTY tiesiog

12
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9-0 SPORTAS
Iškilus dviratininkas
ALLEN LEPARSKAS,
17-metis iš London, ON, šiais
metais dalyvavo Kanados
"track" dviračio lenktynėse
Burnaby, BC. Jis, "Team Ontario" komandos narys, laimėjo aukso medalį jaunių
Gunior) vyrų "sprinte" ir sidabrą komandų "sprinte".
Allen yra londoniečių Henry
Leparsko ir Harriet Loyer
sūnus, hamiltoniečių Marijos
ir a.a. Vytauto Leparskų vaikaitis. Jis treniruojasi Forest
City velodrome, kuris yra vienas iš trijų Šiaurės Amerikoje
- kiti yra Burnaby, BC, ir Los
Angeles, CA. Ontario provincinė komanda laimėjo 36 Alen Leparskas
Ntr. P. McKenzie
medalius šiose rungtynėse.

Laimėtojas lenktynėse

Ntr. H. Leparsko

Medaliai kariamssportininkams
Krašto apsaugos ministerijoj e buvo pagerbti Pekino
olimpinių žaidynių ir pasaulio
akrobatinio skraidymo lėktu
vais JAK-52 čempionato dalyviai, tarnaujantys Lietuvos
krašto apsaugos sistemoje.
Krašto apsaugos ministeris Juozas Olekas Pekino
olimpinių žaidynių bronzos
medalį iškovojusiam imtynininkui Mindaugui Mizgaičiui
įteikė krašto apsaugos sistemos medalį "Už pasižymė
jimą".

"Esu labai dėkingas už
ne tik kario profesijai, bet ir sportui", - sveikindamas sportininkus sakė J.
Olekas. Anot jo, M. Mizgaitis,
pasišventimą

iškovojęs medalį, pralaužė

ledus kelyje medalių link kitiems Lietuvos olimpiečiams.
J. Olekas vardines dovanas įteikė olimpinėse žaidynėse dalyvavusiems bėgikei
Rasai Drazdauskaitei, graikų
romėnų imtynių atstovams
Mindaugui Ežerskiui, Aleksandrui Kazakevičiui ir Valdemarui Venckaičiui, dziudo imtynininkui Albertui Techovui
bei pasaulio akrobatinio
skraidymo pirmenybėse N ovosibirske (Rusija) sidabro

medalius iškovojusiems lakū
nams Eltonui Meleckiui, Viktorui Kurbedžiui ir Kaziui An-

Jaunučiai

PRANEŠIMAS
Pasaulinėms žaidynėms

vykstant Lietuvoje 2009 m.,
keturi pietinės Ontario provincijos registruoti lietuvių sporto
klubai nusprendė siųsti rinktines komandas atstovauti
Kanadai krepšinio srityje. Kiti sportai tvarkysis atskirai.
Krepšinio rungtynės vyks birželio 24-29 d.d. Kiekviena
komanda organizuos kitus renginius Lietuvoje. Kiekvienas
žaidėjas turės apmokėti savo kelionę ir pragyvenimo išlaidas
prieš ir po žaidynių.
Atranka į rinktines komandas įvyks 2008 m. rugsėjo 21 d.
tokia tvarka: 2 v.p.p. - 3 v.p.p.: mergaičių C ir D; 3 v.p.p. - 4
v.p.p.: mergaičių B ir A; 4 v.p.p. - 5 v.p.p.: berniukų D ir C;
5 v.p.p. - 6 v.p.p.: berniukų B ir A. Šie pirmi bandymai vyks
Prisikėlimo parapijos salėje Toronte. Informacija apie kitus
bandymus bus paskelbta vėliau. Visi lietuvių kilmės krepšininkai yra kviečiami. Platesnę informaciją teikia: Rimas
Kuliavas (Kanados apygarda); Pranas Vilkelis ("Anapilis");
Larry Hurst ("Aušra") info@ausra.net; Stasys Bakšys arba
Rimas Miečius ("Kovas"); Edis Stravinskas ("Vytis"). Inf.
v

Zinios iš Lietuvos

krepšininkai
pas prezidentą
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus priėmė Lietuvos jaunių merginų krepšinio
ir jaunučių vaikinų krepšinio
rinktines - Europos krepšinio
jaunučių ir jaunių čempionatų
laimėtojus.
Valstybės vadovas padė
koj o jauniesiems krepšininkams už įdėtą triūsą ir tarptautinėse krepšinio arenose
pasiektus rezultatus. Prezidentas V. Adamkus jauniesiems krepšininkams ir kitiems komandų nariams įteikė
padėkos raštus ir suvenyrines
dovanas.
"Džiaugiuosi kartu su visa
Lietuva, nes auga ir bręsta
stipri pamaina šiandieniniams
mūsų sportininkams", - sakė
V. Adamkus.
Prezidentas pabrėžė, kad
į didžiąsias pergales veda sunkus ir kantrus darbas, tikėji
mas savo bei komandos jėgo
mis. Valstybės vadovas taip
pat padėkojo komandų vadovams, treneriams, gydytojams
ir masažuotojams, kurių darbas lemia sėkmingą sportininkų pasirodymą. LGITIC inf.

• Kūno kultūros ir sporto
• Lietuvos lengvaatletė
departamente (KKSD) buvo Aldona Grigaliūnienė Pekino
pagerbtos net keturios Lietu- parolimpinių žaidynių moterų
vos krepšininkų rinktinės, iš- rutulio stūmimo varžybose
kovojusios šiais metais skirtin- (F37/38 grupės) iškovojo sigų amžiaus grupių Europos dabro medalį. Tai pirmasis
čempionatuose
medalius. Lietuvos sportininkų iškovoTiek jaunimo laimėjimų per tas medalis Pekino parolimvienerius metus dar nėra bu- piadoje. 53-ejų metų Atėnų
vę. Tai rodo, kad sporto mo- parolimpinių žaidynių čem
kyklos, krepšinio treneriai dir- pionė rutulį nustūmė 12 m 58
ba produktyviai.
cm (1102 tšk.) ir pagerino F38
• Lietuvos futbolo rinktinė grupės pasaulio rekordą.
Marijampolėje žaidė 2010-ųjų
• Lietuvos dviratininkė
metų pasaulio čempionato, vyk- Diana Žiliūtė, atstovaujanti
siančio Europos zonos atrankos Italijos komandai "Safi-Pasta
varžybų VII-osios grupės antrojo Zara-Manhattan", laimėjo
Atliekame visus paruošimo
rato rungtynes su Austrijos ko- Prancūzijoje vykstančių šeštų
ir spausdinimo darbus.
manda. Lietuviai įveikė varžovus jų daugiadienių lenktynių
Prieinamos kainos, auUta kokyb6.
rezultatu 2:0 (0:0).
"Tour Feminin International
TEl. (416) 252·6741
• Jose Couceiro treniruo- Ardeche" trečiąjį ratą. Ji 98.2
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON
jamus Lietuvos futbolo rinkti- km nuvažiavo per 2 val. 44
(prie Evans}
Savininkas Jurgis Kulie!;lus
nės vyrus turėtų įkvėpti ne tik min. 29 sek. VP
trenerio raginimai, bet ir Lietuvos futbolo federacijos
Advokatas
(LFF) jiems pažadėtos premijos. Rinktinei už 1-ąją vietą
ALGIS S. PACEVIČ/US PACE, B.Sc., LLB.
grupėje, garantuojančią tie-

PACE LAW FIRM

sioginį kelialapį į baigmės ratą

Pietų

Afrikos respublikoje,
tanavičiui.
bus sumokėta 5 mln. litų.
Penkiakovininkės Laura
• Buriuotoja Gintarė VoAsadauskaitė ir Donata Rim- lungevičiūtė nuplaukė ilgą kešaitė bei boksininkas J aros- lią nuo Kauno marių iki silavas Jakšto pagerbimo iškil- dabrą jai išmetusios Geltonomėj e nedalyvavo.
sios jūros. Daug gėlių per
Iš devynių olimpinėse žai- pastarąsias savaites jai sunešė
dynėse dalyvavusių kariuo- nauji gerbėjai.
menės atstovų septyni - Krašto apsaugos savanorių pajėgų
kariai savanoriai, du tarnauja
kituose kariuomenės padaliniuose.
Visi devyni olimpiečiai
priklauso Lietuvos kariuomenės sporto rinktinėms, kurių
veiklą koordinuoja Lietuvos
kariuomenės sporto klubas.
M. Mizgaitis (svorio grupė iki 120 kg) ir M. Ežerskis
(iki 96 kg) praėjusią savaitę
LAIDOTUVIŲ NIAMAI
pasaulio kariškių imtynių
čempionate Splite (Kroatija)
laimėjo bronzos medalius.
"Po olimpinių žaidynių
buvo nelengva vėl kautis.
TORONTE
Sportinė forma nebuvo pati
geriausia. O tie, kuriems neETOBICOKE
pasisekė Pekine, stengėsi kuo
ir
geriau pasirodyti kariškių
MISSISSAUGOJE
čempionate", - sakė M. Mizgaitis. LGITIC inf.

• asm

ninės

žalo , alsiradu ios ryšium u kūno
išie-;k jima
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imigracija j Kanadą
te tamentų sudaryma
palikimų tvarkyma
nekilnojamo turto pirkima /parda ima
k n. ultacijo Li tuv s r . publiko i · k1au imais

295 The West Mali, 6th Floor, Toronto, ON M9 4Z4
Tel. 416 236-3060 •ax 416 236-1809
Tinklalapi ·: ww~ .pacelawfirm.com El. p a~ tas: laWYers @pacelawfirm .com

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

Sekantis siuntimas LAIVU

į Vilnių

2008 m. rugsėjo 24 d. ir spalio Bd.

***

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. rugsėjo 24 d. ir spalio 8 d.
Vi i paketai turi būti

i mū

ų
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SKAUTU VEIKLA 1 t - - - - • Žiemos sezono atidarymo iškilminga sueiga - rugsėjo 20
d., 12.30 v.p.p., tuoj po Maironio mokyklos pamokų. Bus tuntininkų pareigų perdavimas naujiems tuntininkams. Visi dalyvauja uniformuoti. Draugovių sueigos vyks po iškilmingos
sueigos.
• "Romuvos" žinios. Jau pradėti dideli remontai valgyklos
ir virtuvės pastate. Šis darbas būtinas, nes per 45 metus pastato pamatai ir sienos pasidarė silpni. Numatyta naujus pamatus leisti iki uolos akmens ir statyti 3 pėdų blokų sienas pastatui paremti. Dėl vandens nubėgimo bus sprogdinama uola
prie virtuvės sienos, kad pavasarį vanduo nebesiveržtų į pastatą. Visi remontai kainuos maždaug $200,000, įskaitant virtuvės
naujus įrengimus. "Romuvos" valdyba, nariams patvirtinus,
yra nutarusi paimti paskolą būtiniems darbams apmokėti.
"Paramos" kredito kooperatyvas sutiko duoti paskolą su nuolaida kai kuriom išlaidom. "Romuvos" valdyba planuoja sudaryti vajaus komitetą lėšoms telkti. Norintys prisijungti prie
šio komiteto yra prašomi skambinti Rimui Sriubiškiui, 1-705737-9101.
• "Romuvos" valdyba dėkoja G. Kuzmienei už jos didelę
auką remontams, jos vyro a.a. Stasio Kuzmo 10 metų mirties
sukaktį minint. Velionis yra buvęs "Romuvos" valdybos pirmininkas ir nepaprastas "Romuvos" stovyklavietės bei skautų
veiklos rėmėjas. MR

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

D.D.S. M.s. Dip. Orth .

2326 Bloor Street West, Suite 200
(Prie Jane

gatvės )

416 769-2526

Vasara - atostogų ir kelio- kartu su kitų tautybių studenmetas. Kai daugelis toron- tais. Buvo labai įdomu, nes
tiečių stengiasi pabėgti nuo studijų programa daug įvai
didmiesčio triukšmo ir tvan- resnė ir skatinanti kūrybiškukaus oro kur nors toliau į kurortus ar į savo vasarvietes,
vasarą mieste, ypač lietuvių
sambūriuose, galėjome sutikti
svečių iš Lietuvos. Galimybė
atvykti, nesirūpinant leidimais
ir vizomis, paskatino ne vieną
kelionei per Atlantą. Kas atvyko susitikti vaikystės draugus ar susipažinti su kitokiu
nei Europos valstybės kraštu,
kiti - aplankyti savo giminaičių, treti pasiryžo netrumpai
kelionei mokslo ar profesiniais tikslais.
Viena iš vasaros viešnių
Greta Žemaitytė, jauna vidaus apdailos modeliuotoja, Viešnia iš Kauno Greta ŽemaiToronte lankosi antrą kartą. tytė
Pirmą kartą Greta buvo atvykusi prieš ketverius metus su mą, nebijoti originalumo ir
mama, viešėjo pas mamos se- bandymų, mokė naujai pažiū

SK: Papasakok, kas pasiper tuos kelerius metus,
Greta?

keitė

Greta: Baigusi Kauno
"Aukuro" (dabar jau nesančią) vidurinę mokyklą, nutariau tęsti mokslus čia pat, savo
mieste. Kauno kolegijoje pasirinkau, tuomet atrodė, gerą
technologijos specialybę. Po
metų pajutau: per daug tiksliųjų mokslų, neįdomu. Buvau
gal 6 metus lankiusi A. Martinaičio meno mokyklą, domė
j ausi piešimu, meno istorija,
skulptūra ir kitomis meno sritimis. Apsisprendžiau pasukti
kitur. Toje pačioje kolegijoje
pasirinkau vidaus apdailos
specialybę (interjero dizainą),
kur visi šie man patinkantys
dalykai būtų reikalingi ir pritaikomi. Studijavau 3 metus,
kartu pradėjau savarankiškai
dirbti. Tai buvo labai gera
praktika. Pusę metų pagal
tarptautinių studijų mainų
programą
Jūsų

1

13

ZODIS

nių

serį Genovaitę Kobelskienę.

Prasidėjus šiems mokslo metams, 60 Kalgario universiteto pirmakursių pasirašė neįprastą sutartį su universitetu.
Universitetas įsipareigoja, kad padės šiems studentams per
4 metus baigti pasirinktas studijas ir įgyti norimus mokslo
laipsnius. Jei to nepavyktų ir reikėtų studijas pratęsti, universitetas pasižada mokėti už papildomą studijų laiką. Savo
ruožtu studentai pasižada turėti gerus akademinius įvertini
mus ir nuolat bendrauti su universiteto mokslo patarėjais.
Universitetas tikisi, kad tokia sistema skatins studentus
laiku - per 4 metus baigti studijas. Tai pirmasis toks bandymas Kanadoje. Inf.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Permainos Lietuvoje
vyksta per lėtai ...

Tuomet ji buvo vidurinės mokyklos moksleivė, dar nenusprendusi kokią profesiją ir
~yvenimo kelią pasirinks.
Siemet, vasarai baigiantis, vėl
sutikau Gretą jos tetos namuose,
Toronte. Jaukiame
Mokomės rišti mazgus - "Romuva-2006": Alex Valickis,
kiemelyje
kalbėjomės apie
Adomas Grybas, Stefan Wasowicz
permainas Gretos gyvenime,
jos ir bendraamžių lūkesčius.

Universitetas mokės
studentams

Nr. 37

mokiausi Kipre

SK: Tu ir tavo bendraamžiai esate karta, užaugusi jau
demokratinėje ir la.isvoje visuomenėje. Ar jūs bandote ką nors
keisti dabartiniame Lietuvos
gyvenime, dalyvaudami visuomeninėje ar politinėje veikloje
ar tik liekate pasyviais stebėto
jais?

Greta: Žinoma, mums,
jaunimui, norisi greitesnių
permainų, bet jas nelengva
pasiekti. Noro ir sumanymų
keisti esamą tvarką, prisidėti
prie spartesnių permainų turi
ne vienas mano bendraamžis.
Mokydamasi vidurinėje mokykloje, aš pati buvau mokyklos prezidentė. Bandėme bent
jau mokyklos viduje siekti
permainų ir naujovių. Vėliau
ir kolegijoje nelikau nuošalyje. Mano pasiūlymai teorines studijas derinti su praktiniu darbu sulaukė fakulteto
rėti į žmogų supančią aplinką. vadovų pritarimo ir dabar jau
Kartu tai buvo puiki proga iš- sėkmingai taikomi mokymo
mokti kalbą, įsigyti naujų sistemoje. Labai svarbu išjudraugų, su kuriais palaikome
dinti žmones, sudominti savo
ryšį, buvo smagu pagyventi
pasiūlymais.
saulėtame krašte.
SK: Kokius įspūdžius išSK: Ar baigus studijas ne- siveži iš Toronto į Lietuvą?
buvo sunku surasti darbą pagal
specialybę?
Greta: Patiko miestas, jo
judrus
gyvenimas, ypač patiko
Greta: Ne, man nebuvo
žmonės - ramūs, draugiški ir
sunkumų. Gavau darbą gerai
žinomoje Kauno architekto geranoriški. Buvo progos susiKančo studijoje. Dirbu su tikti su pažįstamais iš anksčiau
profesionaliais šios srities spe- ir susipažinti su naujais mūsų
cialistais. Kol kas atlieku pri- tautiečiais, tad visada norėsis
vačius užsakymus, bet norėtų grįžti į miestą, kur yra draugų.
si savo jėgas išbandyti, atlieSK: Šią savaitę Kanados
kant didesnius ir įvairesnius
lietuvių jaunimas renkasi į savo
vidaus interjero užsakymus.
suvažiavimą. Ką norėtum paSK: Daugelis jaunų žmo- linkėti savo tautiečiams bendnių, įgijusių aukštąjį išsilaviniraamžiams Kanadoje?
mą, palieka Lietuvą, išvažiuoja
sėkmės ieškoti kitur. Ar tu pati
Greta: Labai smagu, kad
matai savo profesinio augimo jie stengiasi išlaikyti lietuvybę,
galimybes?
neprarasti savo tėvų kultūros
Greta: Taip, Lietuvoje kol ir kalbos, nors ir gyvendami
kas norintiems pasiekti dau- kitame krašte. Kviečiu juos
giau yra nelengva,nes dar lankytis Lietuvoje, kur jie gadaug kur yra ribotos galimy- lėtų geriau pažinti lietuvių
bės profesinei veiklai. Vilniuje kultūrą ir tradicijas, susirasti
gal kiek lengviau, bet rajonuo- draugų. Lietuva, nežiūrint
se ir mažesniuose miestuose sunkumų, tikrai keičiasi, gyjauni žmonės nemato ateities, venimas joje darosi įdomes
todėl ir keliauja iš Lietuvos.
nis. Linkiu jiems sėkmės ir suAtlyginimai irgi nepavydėtini, važiavimo darbe, ir kasdienitad ne vienas ir bando laimę nėje veikloje.
užsienyje, nors neretai tenka
Ačiū už pokalbį
atsižadėti įgytos specialybės
ar profesijos.
Kalbėjosi S. Katkauskaitė

paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,

B.Sc., 0.L.S .. OLLP.

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

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

Dr.

Gintarė Sungailienė

(905) 271-7171

(905) 785-3900

115 Lakeshore Road E .
104-3945 Doug Leaven Blvd.
Missis
au!!a,
ON
LSG
1E5
Mi i auga, N LSN OA'5
9
~
-----~ www.watersidedental.ca
www.9t.hlinedental.ca

2261 Bloor Str. W.
Toroot o, Orit. M6S 1 NB

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (4 16) 763-5161
Fax: 4 16 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais .
Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

14 TĖVI~KĖS ŽIBURIAI

2008.IX.16

Nr. 37

Poetę Gražiną Tulauskaitę

AtA

prisimenant

PRANUI SAKALUI
•
mll'Us,
gilią užuojautą

reiškiame jo dukrai AUDRAI,
Hamiltono TALKOS vedėjui-sūnui RIMUI su
šeima, giminėms ir visiems artimiesiems.
Lietuvių kredito kooperatyvo
PARAMA valdyba ir darbuotojai

PADĖKA
MYLIMAS VYRAS IK GYVENIMO DRAUGAS, TĖVAS,
SENELIS IR PROSENELIS

AtA
VIKTORAS ŽALNIERIUNAS
po trumpol!I ir sunkios ligos užbaigė žemišką kelionę,
sulaukęs 55 vedybinio &ffenUnO metq.
Mirė 2008 m. rugpjūčio .22 d., &f'CDęl 87 metus.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Vytautui Staš~
už suteiktą Ligonio sakramentą, maldas prie karsto
laidotuvių namuose, už gedulines šv. Mišias Lietuv~. kankinių šventovėje ir maldas ~pinės.e. A~~ .kar.sto. n~šeJa.ms!
Mišių patarnautojui, Ire1181 Vibnene1 rr vaikaitei ~
ŽaJnieriūnaitei už skaitinius šventovėje; ačiū Danguolei
Radtke už gi.esmes ir vargonavimą, Daivai Ža1nieriūnaitei
už atsisveikinimą kapinėse.
vičiui

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems
už atsilankymą į laidotuvių namus, pareikštas užuojautas,
užprašytas šv. Mišias, gėles ir aukas•. Ači~ ~ lig~~ lankymą namuose. Dėkojame visiems a~il~~1ems.1 i;..te~os
kankinių šventovę ir palydėjim~ .l ~OJ~. ~10 vietą.
šeimininkei Birutei Stanuliene1 11' JOS pade1e1oms už paruoštus pietus, draugėms už pyragus esam labai dėkingi.
Jūsų parodytas nuoširdumas liks mūsų atmintyje.

žmona Aldona, vaikai Rimantas, Vu:la,
Paulius irjų šeimos

~< ES JV\ l ~l >\ S
Arrr s~ruoto

EDVARDAS ŠULAITIS
Rugpjūčio 20 dieną su.kako šimtas metų, kai Lekėčiuo
se, Šakių apskrityje gimė p<»
tė Gražina Tulauskaitė-Bab
rauskienė. Amžinybėn iškeliavo Putname, ~ 1990 m. balandžio 8 d. Kai jos paprašė
parašyti autobiografiją, kūrėja
paruošė trumputj tekstuką poros sakinių. Jis skambėjo
taip: "Gimiau ir mirsiu XX
šimtmety. Labiausiai mėgstu
liūdnas dainas, smuiko raudą,
rudens spalvas ir audrą".
Mažoji Gražina buvo pakrikštyta medinėje Lekėčių
šventovėje, kurioje ir po 90
metų vyko pamaldos už a.a.
Gražinos sielą. Ją tada pakrikštijo jos dėdė kun. Justinas Staugaitis, kuris ir vėliau
turėjo nemažai įtakos būs~
m.os poetės ir jos tėvų gyvenime. Iš Lekėčių visa Tulauskų
šeima persi.kraustė į Kauną,
kur Gražina baigė "Aušros"
gimnaziją (1926 m.), o vėliau
- iki 1931 m. - Vytauto Didžiojo universitete studijavo
lietuvių kalbą ir literatūrą. Pabaigusi studijas mokytojavo
Vilkijoje, vėliau - "Aušros"
gimnazijoje.

Kūrybinį kelią pradėjo

dar būdama "Aušros" gimnazijoj. Jos pirmosios eilės b11!o
išspausdintos 1924 m„ studiJų
metais universitete priklausė
"Šatrijai", studentų literatų
draugijai, pradėjo dalyvauti literatūros vakaruose, juose bū
dama vienintele moterimi
poete.
Kai 1932 m. buvo įkurta
Lietuvos rašytojų draugija,

Gražina buvo vienintelė moteris, išrink.ta įjos pirmąją valdybą. Kartu su kitais organizuodavo literatūros vakarus,
važinėjo su jais po Lietuvą.
1934 m. pasirodė pirmoji
jos poezijos knyga Paklydę iodnai. O prieš pasitraukimą iš
Lietuvos 1944-aisiais išspausdinta ir antroji- Vėjo smuikas.
'Dl.da su vyru Benediktu Babrausku traukėsi i Vakarus ir iš
pradžių apsistojo Austrijoje.
Po karo persikėlė į Vokietiją.
Abu apsistojo Ravensburgo
stovykloje, kur 1945-1949 m.
abu mokytojavo lietuvių gimnazijoje, dalyvavo literatūri
nėje veikloje, spausdino savo
kūJybą Vokietijoje leidžiamoje lietuviškoje spaudoje. Tun
parašytieji eilėraščiai buvo išleisti jau atvykus į JAV 1951aisiais rinkinyje, pavadintame

Po svetimu dangumi.
1949-aisiais apsigyveno
Cicero, IL. Čia jie augino ir
sūnų Vytenį, kuris atmintinai
mokėjo šimtus lietuvių poetų
eilėraščių. Gyvendami Cicero
jie mokytojavo litu~istinėj~
mokykloje (vyras - ir amen.kiečių gimnazijoje). Tuip pat ji
vadovavo ir Cicero lietuvių
bibliotekai. Nemažai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 1957 m. išėjo jos ketvirtoji poezijos knyga Rugsėjo
žvaigždės, už kurią buvo paskirta Lietuvių rašytojų draugijos premija. Paskutinioji
poetės knyga ~karė banga
buvo išleista 1968 m.
1969 m. netikėtai amžinybėn iškeliavo Gražinos vyras
Benediktas. Vėliau gyveno
prižiūrima savo ilgamečių

draugų ciceriečių Tuodoros ir
Antano Zailsk.ų. Savo paskutiniuosius gyvenimo metus
praleido Putnamo seserų prižiūrimuose senelių namuose.
Tun ji ir mirė 1990 m. balandžio 8 d., palaidota šalia savo
vyro ~· Kazimiero kapinėse
CikagoJe.
Apie G. Tulauskaitės kū
rybą ir jos veiklą iki šiol tėra
išleista tik 60 puslapių knygelė, paruošta Maironio literatūros muziejaus Kaune darbuotojos Virginijos Paplaus.kienės 1999-aisiais Kaune.
Šiaip norint daugiau sužinoti apie šią žymiąją poetę
reikia vykti i Lituanistikos tyrimų ir studijų centrą Čikago
je, kur yra sukrauta jos archyvinė medžiaga, o kopijos saugomos Maironio lit. muziejuje
Kaune.
V. Paplauskienės rūpesčiu
poetės gimtinėje Lekėčiuose

1998 m. rugpjūčiovidUIY,je buvo su.rengtas poetės 90-mečio
minėjimas. Pati V. Paplauskienė jame skaitė pagrindinį pranešimą apie poetę, jos kūrybą
deklamavo vietinės mokyklos
mokiniai. Trumpai apie sukaktuvininkę kalbėjo ir šių eilučių autorius, ilgametis jos
kaimynas Cicero, Il...
ATSIŲSTA PAMIN!t:TI

MITTEILUNGEN AUS
BALTISCHEM LEBEN, 2008

m. rugpjūčio mėn. laida, 16
psl., spalvotomis nu?1!~uko
mis iliustruotas baltiec1ų-vo
kiečių žurnalas. Redakcijos
adresas: Florian Anton,
Landsberger Str. 14, 80339
Mūnchen, Germany.

PAMINKLAI
• granitas, bronza, medis .
.
• nemokami paminkl ų pro1ekta1,
konsultacijos
. .
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvines)

Telefonas

{905) 510-4707

MARLATTFUNERALHOMES

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

~W~\I~

DENT~L

C:~R.E

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

Tel.

( 4 16)

Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose
Mes j aučiamės n audingi

galėdami

ir

toli au teikti paslaugas
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

763-5677

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)
.&. Gaminame paminklus, bronzines

plokštes, atminimo lenteles.

.

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais

pagal kl ientų pageidavimus.

.

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau

kaip 20

metų.

.&. Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

(416) 769-0674

Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair)

Toronto, Ontario M6N 3P7

615 Main Street East
Hamilton 528-6303

195 King Street West
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald
Manager
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KLB KRAŠTO VALDYBOS!
PADt:KA
l
• Dėkojame Lietuvos respublikos ambasados Kanadoje
darbuotojai, konsulei M. Jankausk:ienei, kuri birželio 13 dieną lankėsi 'Ibronte ir priiminėjo
tautiečius jiems rūpimais klausimais.
• Nuoširdus ačiū "Paramos" kredito kooperatyvui už
stambią $8000 auką.
• Dėkojame apylinkėms,
susimokėjusioms solidarumo
jnašą: Calgary-$100; Edmontono - $200; Turonto - $1220;
Windsoro apylinkės aukotojams: č. Kurui - $50, S. Kiziui
- $100, D. Naikauskui ir Z. Mistautui po $20, Y. Kiziui - $60,
R. Dumčiui-$30, po $100 aukojusiems E. Delkui, F. Mackui, T. Tarvydui, l. Lang, po $50
-J.E. Mačiuliui, J. Gedrimui.
Inf.

Lietuws kankinių parapijos Mississaugoje, ON, taryba, kuri rengia parapijos 80 metų sukakties minėjimą š.m. rugsėjo 28 d.
Ntr. K. Baliūnaitės

v

Zurnalas "Santara"
Edvardas Šulaitis, TŽ bendradarbis, praneša, kad jau yra
išleistas 53-čiasis žurnalo "Santara" numeris. Tui 128 puslapių
knyginio formato leidinys, pilnas "įdomių ir įvairių rašinių
bei daug vaizdinės medžiagos
( ...)randame ir čikagiečio fotomenininko A K.ezio nuotraukų". Žurnalą redaguojaR. Norkus. Kitąmet žurnalas švęs savo
gyvavimo 20-metį.
"Santaros" tiražas - 500
egz., spausdina "Petro ofsetas"
Vilniuje. Spauda ir išvaizda tjkrai puiki. Zumalo adresas: Zygimantų g. 10-~ LT-01102, Vtlnius, Lietuva. Zurnalo konsultacinėje kolegijoje randame žymių asmenų kaip Valdas Adamkus, Algirdas Gaižutis, Giedrius Kuprevičius, Vytautas
Martinkus, Laimonas Tu.pinas,
Stasys Vaitiekūnas ir kt.

TORONTO KULTŪRINIO MENO
IR TAUT!NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

G

į DDienį

jaunimo ansamblio

VA I K Ų

IR

JAUNIŲ

PIRMOJI REPETICIJA

įvyks spalio 2, ketvirtadienį, 6.30 v. v.
Anapilyje (2185 Stavebank Rd., Mississauga)
Visus va ikuč ius, norinčius šokti ir gimusius
iki 2001 metų, malo niai kviečiame prisijungti.

VI SŲ ŠO K ĖJŲ REG ISTRACIJA VYKS
PI RMOS REPETIC IJOS METU
Taip pat prašome į pirmą repeticiją atsinešti
išaugtus tautinius drabužius, šokimo batelius (nagines),
turėsite progą apsikeisti su savo draugais.
"Gintaro" vadovas, mokytojai ir tėvų komitetas

Repeticij os vyksta Toronto Lietu vių Namuose,
1573 Bloor St.W

KVIEČIAM ŠOKTI BEI SUS/ PAŽINTI SU LIETUVIŲ
LIAUDIES ŠOKJAJS, JŲ PAPROČWS IR ISTORIJA.
Dėl

informacijos kreiptis: www.atza lynas.ca arba
kambinti M. Birutei Batraks (905) 271-1640

1

rugsėjo

416-232-2112/403

ADRESAS : 5 Resurrection Rd„ Toronto, ON M9A 5G1
tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: flnance@labdara.ca
LABDAROS fondas i§ra§o pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

~

parapijos salėje

Vakaro metu rež isi e rė pristat ys tris savo, Europoje
gausiai apdovanotus, filmus:
"Gyveno senel is ir bobutė" - dokumentinis/animacin is
filmas, paremtas tikra rež i s i e rės senelių, i šgyvenusių tremtį į
Sibirą, gyvenimo istorija; "Trolei busų miest as" - dokumentinis filmas ne tik apie Vilniaus visuomen inio
transporto kontrolierius ir "zuikius", bet ir apie mūsų pačių
kasdienybę; " Egzist encij a" - ironiška istorija apie žmogaus būties nenuspėjamumą.

416-232-2112/402

LITHUANIAN TRANSLATIONS

i

su REŽISIERE GIEDRE BEINORIUTE

Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI :

1

27, šeštadieni, 5 v.p.p.,

Prisikėlimo

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

SKAMBINTI :

LR ambasada O tavoje,
KLB Toronto apylinkės valdyba kviečia Jus

FILMŲ VAKARĄ

DOSNI ŠIRDIS .. .
GYVENA AMŽINAI

ir

905 824-9821 arba 416 882-8531.

•

VAIKAMS
nuo 7 melų - spalio 2, ketvir tad ienj, 6 v.v.;
JAUNIMUI
nuo 16 me14 - rugsėjo 28, sekm adi e n į, 6 v.v.;
SUAUGUSIEMS nuo 30 m etų - spalio 2, ketvirtadi enį, 7 v.l'.;
"TA RP KITKO" šou grupė spalio 3, penktadienį , 7 v.v.

al\lykstantiems i Kanadą. Skam-

binti Mariui Rusinui tel. 416
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
ATLIEKAME visus vidaus ir išor~s namų remonto darbus,
statome "decks" ir dedame "patios". Skambinti Vytautui tel.
905 272-2016 arba 647 4001153 (cell). Vokiškas patyrimas.
JOTVA CONSTR.UCTION. Atlieka staliaus, vidaus sieną (drywall), dalymo, plytelių dėjimo,
elektros ivedimo, "plumbing"
darbus. Skambinti Algiui tel.

lietuvių

"G l N T A R A S"

.-:

"A T Z A L Y N A S"

skelbia, kad REGISTRACIJA ir
REPETICIJOS PRASIDEDA:

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

pinu keliaujantiems

Toronto

;u,R~DE~S v:KAR:slltt_

-

l

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą
•vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

l

!

Š.m. Spalio 18, šeštadieni, 7 V. V.

PIROMAS ~~~BR~ USDS s
0

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

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

0

Nepraleiskite progos pasiklausyti ir pabendrauti su populiariu
romantiku, lyriku, "pop" dainų kūrėju ir atlikėju

GYDYTOJAS

~:'·ti?-~~'"\l,\~.!:- .l~„::::...'-:~

(6 V.V. atidaromos durys)

ŠILTA VAKARIENĖ SU VYNU, BARAS, TURTINGA LOTERIJA.
Šokiams dainuos ROMAS DAMBRAUSKAS. Visa tai ir daugiau - tik $40.

_J

Bilietus galite įsigyti LN raštinėje tel. 416 532-3311 , sekmadieniais Lietuvių Namų
svetainėje , Anapilio ir Prisikėlimo parapijose.
RŪTA SNO~DEN 905-821-01~7, rutasnowden@rogers.com

L

LAUKSIME JUSŲ VISŲ! RENGEJAI - Toronto
~

~

~

~

~

~

Lietuvių

Namai

~

,
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Anapilio žinios

Prisikėlimo

parapijos žinios

• Praeitą sekmadienį gie• Sveikiname po vasaros
atostogų atgal suskridusius dojo "Volungės" choro moterų
"Angeliukus" ir susirinkusį pa- grupė. Pamokslus per visas Mišias sakė iš Kennebunkport,
rapijos chorą.
• Praeitą_,sekmadienį vyku- ME, atvykęs kun. Raimundas
sias iškilmes Siluvoje, kur buvo Bukauskas, OFM. Šį sekmadieatidengtas pop. Jono Pauliaus nį giedos parapijos "Retkarti11 paminklas, minint jo apsilan- nis" choras.
• Parapijos tarybos religikymo XV metines, galima bet
kada pamatyti ryšiatinklyje (in- nė sekcija kviečia norinčius
ternete) per Lietuvos televizi- skaityti per sekmadienio Mišias
jos tinklalapį www.lrt.lt, atsida- užsiregistruoti parapijos raštirius tinklalapio archyvą. Pana- nėje, kad žinotų, kiek turi skaišiai galima pamatyti visas šį tytojų ir kaip juos paskirstyti.
savaitgalį vykusias jubiliejines
• Šiluvos 400 metų jubilieiškilmes Siluvoje, kurios buvo jaus komiteto paprašytas, kun.
rodomos televizijoje.
Jonas Šileika, OFM, rugsėjo
• Wasaga Beach miesto 13-14 d.d. aplankė Kalgario ir
"Bočiai" visus maloniai kviečia
Edmontono lietuvius, nuvežį "Rudens balių", kuris įvyks
damas Šiluvos Marijos paveiksrugsėjo 20, šeštadienį, 4 v.p.p.
lą ir atlikdamas tai progai skirGerojo Ganytojo patalpose. tas apeigas.
Bus gera vakarienė su vynu, ir
• Rugsėjo 10 d. palaidota
vėl žybtels "Kibirkštis" su "Anta.a. Birutė Poškienė, 84 m. Parąja jaunyste". Bilietas asmeliko vyrą Vaclovą, sūnų Dalių
niui - $15. Bilietus platina: su šeima, dukras Violetą ir
Onutė Senkuvienė tel. 705 429Ritą.
2298 ir Bronius Zabulionis tel.
• Šį sekmadienį parapijos
705 429-3651.
salėj po kiekvienų Mišių bus
• Rugsėjo 28, sekmadienį, platinami bilietai į metinę parabus švenčiama mūsų parapijos pijos vakarienę (spalio 18 d.).
80 metų gyvavimo sukaktis. Iš- Kitu laiku bilietus galima užsikilrpės prasidės 3 v.p.p. eisena
sakyti pas J. Vingelienę, 416
su Svenčiausiuoju iš šventovės į 233-8108. Meninę programą atkapinių k<;?plyčią. Ten bus palailiks jauni solistai Arūnas Radtminimas Svenčiausiųoju, ir vėl ke, Daiva Paškauskaitė ir pagrįžtama į šventovę. Sventovėje
rapijos vaikų choras. Bilieto
bus Mišios, o po Mišių- 5 v.p.p. kaina $40.
vyks iškilmingos vaišės su prog• Pirmai Komunijai ir Surama Anapilio salėje. Bilietus į
vaišes jau platina sekmadieniais tvirtinimo sakramentui priimti
parapijos salėje Regina Cele- pasiruošimo pamokoms vaikai
jewska. Kitomis dienomis pra- registruojami parapijos raštišome jai skambinti į namus tel. nėje. Pirmai Komunijai registruojami vaikučiai, sulaukę sep416 231-8832.
• Šiluvos Marijos jubilie- tynerių metų, o Sutvirtinimui jaus Kanadoje išlaidoms pa- sulaukę dvylikos metų amžiaus.
• Parapijos sporto klubo
dengti renkamos aukos per ištisus jubiliejinius metus. Jeigu "Aušra" metinis susirinkimas
atsiras likutis, jis bus persiųstas vyks rugsėjo 30 d., 6.30 v.v. paKauno arkivykupijai Šiluvos rapijos patalpose. Ten bus ir
krepšininkų registracija vaikų,
šventovės reikalams.
• Žodis tarp mūsų knygelių gimusių 1989-2003 metais. Registruojami sportininkai ir kėg
rugsėjo-spalio laidą platina A.
Augaitienė sekmadieniais para- liavimui, tinkliniui bei ledo rituliui. Daugiau žinių galima gauti
pijos salėje.
• Mišios rugsėjo 21, sek- pas Audrą Širvinskienę, 416
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Vytautą 695-4355 ar internete www.
ausra.net
Lešinską ir Lešinskų mirusius;
• Mišios sekmadienį, rug11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje, rug- sėjo 21: 8 v.r. už a.a. Petrą Kasėjo 21, sekmad., 10.30 v.r. už recką; 9 v.r. už gyvus ir mirua.a. Vladą, Eleną Bražius ir Da- sius parapijiečius; 10.45 v.r. už
nutę Bražienę; Delhi Šv. Kazi- a.a.Vytautą Tamulaitį- 15 met.,
miero šventovėje, rugsėjo 20, už a.a. Juozą Petkūną, už a.a.
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Filome- Angelę Kulnienę; 12.15 v.d. už
a.a. Joną Jaciką.
ną Udrienę.

Išganytojo parapijos žinios

~

• Šį sekmadienį pamaldos
laiku, 9.30 v.r.; pamaldų
metu vyks sekmadienio mokyklos pamokos ir po jų konfirmantų pamoka Lietuvių Namų
patalpose.
• Parapijos tarybos posėdis
įvyks antradienį, rug~ėjo 23, 2
v.p.p. Gyčio ir Editos Sernų namuose.z Caledon, ON.
• Sių metų Padėkos pamaldos vyks sekmadienį, spalio 26,
9.30 v.r.; tradicinė Moterų
draugijos puota Lietuvių Namuose, programos pradžia
11.30 v.r.
• Konfirmacija įvyks, sekmadienį, lapkričio 2. Tikslų šių
pamaldų laiką pranešime vė
liau.
įprastu

MONTREAisms
Aušros Vartų parapija

KLB Montrealio apylinkės valdyba ir Lietuvos garbės konsulas kviečia susitikti su režisiere iš Lietuvos Giedre Beinoriūte
Aušros Vartų parap. salėje rugsėjo 21 d., 12.30 v.p.p. Ji rodys
tris filmus Gyveno diedukas ir bobutė, Troleibusų miestas ir
EgzisJencija. Po programos - kavutė. Įėjimas - laisva auka.
Saulių cepelinų pietūs atidėti vėlesniam laikui.
Baltiečių meno dr-jos fotografijos ir amatų paroda vyks
rugsėjo 27 d. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. ir rugsėjo 28 d. nuo 10 v.r. iki
4 v.p.p. 3955 rue Provost (kampas 39-tosios) Lachine, QC,
Latvių centre. Atidarymas - šeštadienį, rugsėjo 27, 2 v.p.p.
LITO stipendininkas biochemijos magistrantas "Universite
de Sherbrooke, QC", Antanas Staškevičius išvyko rugsėjo 14 d.
dviems mėnesiams studijuoti degeneratyvių smegenų ligų į
"Institut National de Recherche Agricole Jouy-en-Josas" netoli
Paryžiaus, Prancūzijoje. DS

Šv. Kazimiero parapija

Maironio mokyklos žinios

Šv. Domininko bendruomenė Montrealio vyskupijos nurodymu yra uždaroma. Savo paskutines atsisvei!<lnimo Mišias jie
švęs rugsėjo 21, sekmadienį, 2 v.p.p. Po Mišių Sv. Kazimiero parapijiečiai susirinkusiuosius vaišins vynu ir sūriu. Visi maloniai
kviečiami. VL

• Rugsėjo 13 d. sugrįžome
į mokyklą. Visi susirinko audi-

torijoje, kur ved. Virginija Zubrickienė tarė žodį, o tikybos
mkt. Regina Simonaitienė sukalbėjo maldą. Po to visi išsiADAMONIS CASTELLI INSURANCES
skirstė mokytojų palydimi, į saLABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC.
vo klases.
1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1L3
• Sveikiname naują daina: 51 4-286- 1985
'A><: 514-286-1981
vimo mokytoją Anitą Puodžiū
Joana Adamon is A.l.B.
Petras Adamonis C. l. B.
nienę bei padėjėjas Jolantą
Burbaitę, Kristiną Pabedinskaitę, Rūtą Rudmiąaitę, Justę Kisielytę ir Rasą Siaučiūnaitę. Į
Montreali lietuvių
administracijos darbus įsijungia
Paulius Sukauskas.
kredito unija
• Dėkojame tėvų komitetui, kuris paruošė lengvus pietus mokytojams, posėdžiaujantiems Prisikėlimo parapijos pa1475, rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8)
talpose rugsėjo 13 d. Ta proga
įvyko ved. V. Zubrickienės vestas susipažinimas su naujais
Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
mokytojais bei nauja mokymo
medžiaga, nustatymas metinių
planų bei pavyzdinė 8 sk. literaAukštesnieji lituanistiniai
DĖMESIO!
tūros pamok31, vesta ilgametės
kursai
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ naujas
mkt. Rimos Zemaitytės.
• Dėmesio! Rugsėjo 20 d., fakso numeris: 905 275-4364.
• Jeigu kas norėtų akom9 v.r. įvyks registracija Aukštes- Pasiuntus faksą, prašome papanuoti pianinu muzikos paniųjų lituanistinių kursų moksskambinti mums, pasitikrinmokų metu, prašome kreiptis į
leiviams Our Lady of Peace ti, ar gavome Jūsų siunčiamą
mokyklos vedėją Virginiją Zubmokykloje, 71 Mattice Ave. medžiagą (tel. 905-275-4672).
rickienę, tel. 905 271-6859.
Pamokos prasidės tą pačią die• Tėveliai! Kartais pamo- ną, nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. Atkų metu mokytojams prireikia vykite pasiruošę, su sąsiuviniais
Anapilio lietuvių sodysusisiekti su jumis (vaikas ap- ir kt.
Ved. Mykolas Slapšys bos-korporacijos (Anapilis
serga ar pan.). Prašome palikti
Christian Community CentLabdaros fondo žinios
mokytojams savo telefono nure) metinis narių susirinkimas
• Rugsėjo 24 d., 7 v.v., Slaumerį, kad galėtume su jumis
įvyks š.m. rugsėjo 25, ketvirgos
namuose įvyks valdybos tadienį, 7 v.v. Anapilio paragreitai susirišti. Ačiū! Živilė
posėdis, kuriame bus pristatyti
pijos salėje. Nesusirinkus kvo• Prisikėlirpo parapijos tenauji nariai patvirtinimui. Inf. rumui, už pusės valandos šauatro studija "Zalios lankos",
kiamas kitas susirinkimas, kukuriai vadovauja Daiva BotyAUKOS
(605 336-9440), ruošiasi •·_ _ _ _ _ _ _ _ __._ ris bus teisėtas, nepaisant dadalyvauti 12-ame teatrų festiMylimos žmonos a.a. El- lyvaujančių narių skaičiaus.
Valdyba
valyje Čikagoje spalio 10-12 vytės 5-rių metų mirties metid.d. Norintys paremti jų kelionę nėms paminėti (2003 m.:. spalio
prašomi skambinti R. Choro- 26 d.) vyras Antanas Selmys
Šiais metais Montrealio
manskytei tel. 1-905-527-6440. Tėviškės žiburiams aukojo $50.
lietuviška radijo valandėlė
A.a. Viktoro Žalnieriūno žengia į savo gyvavimo 45-sius
atminimui, užjausdamas jo metus. Ją galima girdėti visažmon~ Aldoną ir šeimą, Anme pasaulyje kiekvieną antratanas Selmys Tėviškės žiburiams
dienį per internetą www.
aukojo $50.
cfmb.ca. Rytų Kanadoje, JAV
A.a. lakūno Leonardo Žil- ir Floridoj ji girdima 11 v.v.,
vyčio 17 metų tragiškos mirties
Vakarų Kanadoj e ir JAV, 9
~tminimui tėvai Alina ir Kazys
v.v. Lietuvoje 7 v. ryto. L.S.
Zilvyčiai Tėviškės žiburiams
aukojo $100.
A.a. Vinco Žurausko vienerių metų mirties sukakčiai
paminėti, žmona Anna Žurauskienė Tėviškės žiburiams
aukojo $100.
REMONTAI
Sv. Jono lietuvių kapinėms
vidaus ir i šorės ; 15-os metų
$100 aukojo A. Žalnieriūnienė.
patyrimas; profesionalus,
Kauno arkivyskupijos Vaikokybiškas darbo atlikimas.
kų dienos centrams $200 aukojo
V.N. Liačai.
Pe rkant ar parduodant

LITAS

rienė,

Šiluvoje š.m. rugsėjo 7 d. prisimintas popiežiaus Jono Pauliaus 11 apsilankymas Lietuvoje prieš 15
m. Iškilmėje Kanados vėliavą neša Šiluvos Marijos jubiliejaus Kanadoje komiteto pirm. Antanas
Samsonas, o Kanados jubiliejaus vėliavą neša komiteto narė Birutė Samsonienė

l

o

l

PRIMENAME, kad aprėminti skelbimai, kuriems reikalingas didesnis
plotas, priimami vėliausiai iki ketvirtadienio 12 v.d„ jeigu norima jį
skelbti ateinančios savaitės TŽ numeryje.

namą verta

paskambinti

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

