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Karas po karo ar kas? 
Turbūt daugelis sakytų, kad mokslinės sritys visuomet 

turėtų būti gyvos, tai yra - veiklios. Tačiau - kartu ir budrios 
bei atsargios, kad su savo tyrinėjimais nepavėluotų, o taip 
pat ir neskubėtų. 

POKARINIAM laikui nušuoliavus jau daugiau kaip 
šešis dešimtmečius, atrodo, kad bręsta reikalas pra
dėti ramiau aptarti ir kai kuriuos svarbius įvykius, 

ypač pirmąjį, patį sunkiausią dešimtmetį, kai reikėjo tau
toms keltis iš pelenų ir griuvėsių, kurti iš naujo gyvenimą, į 
kurį tada buvo žiūrėta labai nevienodai. Tai ypač ryškėjo 
Rytų Europoje, kurią už pagalbą nugalėti Hitlerį vakariečiai 
perleido Sovietų Sąjungai. Taip Baltijos kraštai tapo iš nau
jo okupuoti ir stipriau prijungti prie raudonosios imperijos. 
Kiti vidurio ar rytų Europos kraštai padaryti Maskvos sate
litais, įskaitant ir įkurtą atskirą Rytų Vokietiją. Nors ir bejė
giai, bet iš principo ne visi sutiko su tokiu Europos padalini
mu, o baltiečiams antrą kartą okupuotiems ir pažemintiems 
nebeliko nieko kito kaip tik visais įmanomais būdais organi
zuoti pasipriešinimo pogrindžius kovai su okupantu, tikin
tis pritarimo ir paramos iš vakariečių. Pritarimo būta, bet 
paramos jokios. Šitoji dviveidė būklė ir sukūrė vėliau gink
luoto pasipriešinimo tragediją, kuri šiuo metu įvairiai spal
vinama. O tos spalvos dar vis pasirenkamos pagal reikalą ir 
klausimą, apie ką norima kalbėti, ką daugiau atidengti, ką 
pridengti, ką iškelti ir ką nuvertinti. Kai kuriems tyrėjams 
užtenka lengviau prieinamų archyvų ar liudininkų, kitiems 
neužtenka. Vieni skuba tą savo atrastą teisybę pasakyti ir 
reklamuoti, kiti mano, kad joks mokslinis darbas negali bū
ti paskubomis atliekamas. Būklė gana paini, dar politizuo
ta, ir atrodo, kad istorikams nebus lengvai įveikiama. 

T AS pokarinis dešimtmetis, jau ne sykį vadintas "karu 
po karo", kada nors vistiek turės būti nušviestas ra
mesniu, dalykišku būdu. Turės būti iš visų pusių ro

domi aktyviausi tų įvykių veikėjai - partizanai, stribai, pasy
vūs gyventojai ir enkavedistai. Su okupantais nuėjusiems 
buvo lengva ir paprasta tarti, kad partizanai yra banditai, o 
stribai tik liaudies gynėjai, enkavedistai - tvarkos palaikyto
jai. Šitokių pavadinimų fone neblogai derinasi kieno nors 
atpasakoti atsitikimai apie vienos ar kitos šeimos išžudy
mus. Galima dar pririnkti liudininkų, kurie prisiekę papa
sakotų, kaip partizanai naikino juos išdavusius žmones; 
kaip stribai kankino savo buvusius kaimynus, tapusius "miš
ko broliais", kaip enkavedistai tardė partizanų giminaičius 
ar juos pačius, pasidavusius. Šitokių žiaurybių, tikėtina, yra 
buvę pakankama gausybė, kad galima būtų tą laikotarpį pa
vadinti brolžudiška veikla. Tačiau tai nėra ir negali būti to 
laikotarpio istorija. Užsimojus tyrinėti istoriją neužteks 
remtis atskirų šeimų tragedijomis, žudynių baisenybėmis, 
veikiančių žmonių santykiais, išdavystėmis ar pataikūniškais 
darbais. To dešimtmečio įvykiai vyko po aiškia iškaba: "Va
kariečiai nepripažįsta Lietuvos uungimo į Sovietų Sąjungą". 
Taigi, jeigu nepripažįsta, Lietuva yra, nors okupuota, rusina
ma, bolševikinama. Dėl to ir buvo suorganizuotas, apygar
domis padalintas, teisiškai apipavidalintas, politiškai pagrįs
tas karinis pasipriešinimas, populiariai vadinamas partiza
nų kovomis, kurios truko kone visą dešimtmetį. Vien tik 
pavienių asmenų ar šeimų žudynėmis pavaizduotas laikotar
pis negalėtų būti tikras atsakymas į klausimą, kas tada 
dėjosi. Užtat klaidinga pavienias tragedijas iškelti, kad jos 
atstovautų laikotarpio istorijai. Karq žiaurybes laikas 
numarina, bet jų istorijos išlieka gyvos. CS 
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Zingsnis tiesos link 
Iš pokalbio su Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacijos (ESBO) Parlamentinėje asamblėjoje vadove, 
TS-LKD frakcijos nare Vilija Aleknaite-Abramikiene 

- Lietuva rugpjūčio 23-ąją 
minėjo Baltijos kelio dvidešimt
metį, rugsėjo 1-qją sukako 70 
metų nuo Antrojo pasaulinio 
karo pradžios (1939 m. rugpjū
čio 23-ąją buvo sudarytas Mo
lntovo-Ribbentropo paktas). Dvi 
sukaktys turi glaudžias sąsajas. 
Ką apie jas kalbėjo Europos ša
lių vadovai? 

- Gdanske/Vesterplatės 
renginio mastas paliudijo, ko
kią didelę reikšmę šiai sukak
čiai skyrė Lenkijos valstybė ir 
kaip ji skatina istorinę atmintį 
savo šalyje ir Europoje. Tai 
pastiprinimas ir mums Lietu
voje, ką tik paminėjusiems 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
70-mečio ir Baltijos kelio 20-
mečio sukaktis, ir paskatini
mas tęsti veiklą tarptautinėje 
erdvėje, drauge su panašaus 
istorinio likimo Europos vals-

tybėmis, siekiant vienodai tei
singo totalitarinių režimų nu
sikaltimų įvertinimo. Akivaiz
du, jog Lietuvos reiškiama po
zicija dėl nacizmo ir staliniz
mo yra sudėtinė vieningo Eu
ropos politinio proceso dalis. 

Iš Vesterplatės kalbų iš
skirčiau Lenkijos prezidento 
Lecho Kačinskio kalbą. Ją 
tendencingai interpretuoja 
Rusijos žiniasklaida. Priekaiš
taujama, neva dabartinę Ru
siją L. Kačinskis apkaltino to
talitarizmu. To nebuvo pasa
kyta. Tačiau Lenkijos prezi
dentas drąsiai ir atvirai, daly
vaujant Rusijos premjerui 
Vladimirui Putinui, pasakė, 
jog šiuolaikiniame pasaulyje 
reiškiasi neoimperializmo 
tendencijos - tai paliudijo 
Gruzijos karas, ir kad negali
ma taikstytis su imperializmo 
apraiškomis, ypač žvelgiant į 

XX š. istorijos pamokas. Stip
riai pasisakė ir Lenkijos prem
jeras Donaldas Tuskas. Vieną 
jo frazę verta pakartoti: "Lais
vė visada geresnė už bet kokią 
nelaisvę". 

- Kremliaus atstovai kol 
kas neketina atsiprašyti už Bal
tijos šalių okupaciją bei aneksi
ją. Esate viena iš ESBO Parla
mentinėje asamblėjoje priimtos 
rezoliucijos dėl Molotovo-Rib
bentropo pakto autorė. Kaip ją 
vertina Kremlius ir Europa? 

- Šią vasarą po Vilniaus 
sesijos Kremliaus aplinka iš
vystė informacinį karą ir savo, 
ir užsienio žiniasklaidoje, ap
kaltindama Baltijos šalis vi
somis įmanomomis nuodė
mėmis ir bandydama atsa
komybę už Antrojo pasaulinio 

Nukelta į 4-ą psl. 
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~ RELIGINIAME GY'ff ruIME 
Kuboje nauja kunigų se

minarija bus pirmoji, statyta 
per pastaruosius 50 m. Sta
toma sostinėje Havanoje, ji 
pakeis ankstesnę, per mažą 
ir netinkamą nuolat gausė
jančiam seminaristų skaičiui. 
Havanos arkivyskupas kardi
nolas Jaime Ortega y Alami
no jau prieš 20 m. pradėjo 
stengtis išsirūpinti valdžios 
leidimą statybai. Valdžia nu
sileido tik artėjant popie
žiaus Jono Pauliaus 11 vizitui 
ir 1998 m. Šv. Tėvas palaimi
no naujos seminarijos staty
bos kertinį akmenį. Deja, 
popiežiui išvykus, vėl viskas 
įstrigo dėl nepakankamų lė
šų iki 2006 m. Padedant JAV 
katalikams, visų pirma Flori
dos Orlando ir Miami vysku
pijoms, o taip pat Kolumbo 
vyčių katalikiškai šalpos or
ganizacijai, statybas tikimasi 
užbaigti ir į naujas patalpas 
persikelti ateinančiais me
tais. Naujoji seminarija, kaip 
ir senoji, bus dedikuota šven
tiesiems Karoliui ir Ambra
ziejui. Senosios seminarijos 
patalpose Havanos sena
miestyje bus įsteigtas kata
likiškas kultūros centras. 

Seimo nario Emanuelio 
Zingerio iniciatyva Lietuvos 
1000-mečio proga pavadinti 
vieną Vilniaus gatvių ar aikš
čių sulaukė popiežiaus Bene
dikto XVI dėmesio. Apaš
talinis nuncijus Lietuvoje 
Luigi Bonazzi seimo nariui 
perdavė popiežiaus laišką, 
pažymintį, kad Šv. Tėvas su
pranta ir vertina požiūrį, pa
skatinusį atsirasti šiai inicia
tyvai. Liepos 15 d. Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba 
nutarė Šv. Brunono įamžini
mui pavadinti vieną iš Vil
niaus miesto Senamiesčio se
niūnijoj e esančių gatvių jo 
vardu. Jo vardu vadinsis gat
velė greta M.K.Čiurlionio 
menų gimnazijos, esanti šalia 
T. Kosciuškos ir M. Dobu
žinskio gatvių. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencija (LVK) vyriausybei ir 
seimui pareiškė savo nuomo
nę dėl įstatymų, skirtų pa
greitinti santuokų nutrauki
mą, projektų pažymėdama, 
jog santuoka ir šeima yra Lie
tuvos Konstitucijos saugo
mos vertybės. Santuoka su
kuriami šeimos teisiniai san
tykiai yra valstybės ir visuo
menės pamatas, visuomet yra 
ilgalaikis asmenų tarpusavio 
įsipareigojimas, kurio puose
lėjimas ir išsaugojimas prisi
deda tiek prie sutuoktinių, 
tiek prie visos visuomenės 
gerovės. LVK pabrėžė, kad 
skyrybų skaičius Lietuvoje 
yra vienas didžiausių Euro
pos sąjungoje. Kitų valstybių 
patirtis rodo, jog supaprasti
nus santuokos nutraukimo 
procesą, skyrybų skaičius tik 
padidėj a, sužadėtiniai nėra 
skatinami sąmoningiau ir 
tvirčiau apsispręsti už san
tuoką, šeimos vertybes, pa
siryžti bendrai spręsti išky
lančius sunkumus. Nemaža 
dalis porų skiriasi šeimoje 
pagyvenę vos dvejus metus. 
LYK nuomone, valstybės pir
mumu turėtų būti ne santuo
kos nutraukimo supaprasti
nimas, bet pagalba sutuokti
niams išlaikyti ir puoselėti 
šeimą. 

Mokslo ir žinių diena, 
rugsėjo 1-oji, Lietuvoje vis 
plačiau švenčiama su malda, 
skelbia Vatikano radijas. Vil
niaus arkikatedroje bazili
koje Mišioms už Vilniaus 
akademinę bendruomenę 
vadovavo kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. Mišios buvo 
aukojamos bei šventės su
rengtos ir Kaune - VDU, 
Kauno technologijos univer
sitete, Kauno medicinos uni
versitete, Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje. Klaipė
doje, Šiauliuose ir Panevėžy
je taip pat buvo aukojamos 
Mišios tų vietovių akademi
nių bendruomenių intencija. 

Dievo planas 
Aurimas Jonaitis, 21 metų amžiaus, pasakoja, 

kaip žmogus gali pasikeisti 

Kelias į gatvę 
Anksčiau su jumis būčiau 

nekalbėjęs - buvau visai ki
toks, - vos įžengęs į kambarį 
sako Aurimas ir žada būti at
viras. - Norisi įsignybti, ar čia 
tikrai aš. 

Aurimas - kėdainietis. 
- Gimiau Kėdainiuose ir 

ten gyvenau du mėnesius. Va
dinasi, tikras kėdainietis, -
šypsosi vaikinas. 

Gimus Aurimui, tėvai nu
sipirko namą Obelaukiuose. 
Čia ir sukosi jo vaikystė, kurią 
Aurimas prisimena šiltai: -

buvo palaidotas. 
- Tėčio seserys Kėdai

niuose nemėgo mano mamos. 
Tėtį palaidojo nieko neprane
šusios. Apie tai, kad nebėra 
tėčio, mama sužinojo su rei
kalais užsukusi į Vabalninko 
seniūniją. "Tai tu našlė?" -
paklausė seniūnijos darbuo
tojos. Mama nustebo. Tada 
jos parodė tėčio mirties doku
mentus, - prisimena Aurimas. 
- Nuo tada mama pradėjo 
daug gerti. 

Paauglystė prasidėjo gat
vėje. Pasak Aurimo, prastos 

akimirkos. - Eidavau pasi
vaikščioti vienas ir mąstyda
vau, kaip gyvensiu toliau. No
rėjau šeimos, o kartu bijojau 
prarasti gyvenimą vaikų na
muose. Pykau, keikiausi, man 
buvo niekas neįdomu. Pyktį 
norėdavau išlieti muštynėse. 
Nemokėjau priimti kitų nuo
monės. Tapau pačiu blogiau
siu vaikų namų auklėtiniu. O 
iš tiesų širdy buvau kitoks, -
pasakoja Aurimas. 

Aurimas prisimena, kai 
kartą į vaikų namus atvažiavo 
Sekmininkų bažnyčios vaikai 

Aurimas Jonaitis dabar laimingas: jie su Ramune kurs bendrą gyvenimą 

Tėtis buvo geros širdies žmo
gus, darbštus. Mano vyresnius 
brolį ir seses, kurie buvo kito 
tėvo, mylėjo kaip savus. Pa
menu, tėtis labai gražiai piešė. 
Vartydavau jo armijos albu
mą. Ten buvo tėčio piešiniai. 
Piešdavo jis ir man. Mama 
taip pat mane prižiūrėjo. Vaikš
čiodavau švarus, pavalgęs. 

Po šešerių metų šeima na
mą pardavė ir nusipirko na
mus kitame kaime. Aurimas 
pamena: tėvai nesutvarkė 

kažkokių namo dokumentų ir 
jiems teko nuomininkų dalia. 

- Prasidėjo kraustymasis 
iš vienos vietos į kitą. Tėvai 
pradėjo išgėrinėti. Po to nu
tarė pagyventi atskirai. Tėtis 
išvažiavo dirbti į Kėdainius. 
Aš likau su mama. Brolis ir 
sesės jau buvo savarankiški. 
Beje, su vyriausiąja sese nie
kada negyvenome kartu. Ją 
užaugino močiutė, - pasakoja 
Aurimas. 

Ir štai - netikėta žinia, ap
vertusi vaikino pasaulį: - Lan
kiau "Atžalyno" vidurinę mo
kyklą. Tą dieną pamokose 
mane kankino negera nuo
jauta. Ir tada prasivėrė klasės 
durys. Už jų stovėjo mama. 
Mokytoja man liepė eiti na
mo. Pakeliui mama pasakė, 
jog nebėra tėčio. Apie tėčio 
mirtį Aurimas su mama suži
nojo netikėtai, kai tėtis jau 

reputacijos draugų apsupty. 
- Brolis paprašė draugo 

mamos Suoste, kad mane pri
glaustų bent vasarai. Likau 
ten visiems metams ir dar vie
nai vasarai. Ta moteris norėjo 
mane įsivaikinti, tačiau jai ne
leido. Dėl to, kad buvo išsi
skyrusi, gal gyvenimo sąlygos 
netiko. Keturiolikos atsidū
riau Medeikių vaikų namuo
se. Labai verkiau. Mama ma
ne aplankė tik kelis kartus, -
išgyvenimais dalijasi Aurimas. 

Pritapti - bet kokiu būdu 
Patekęs į vaikų namus, 

vaikinukas stengėsi pritapti. 
Baisiausia buvo, kad neat
stumtų, nesišaipytų: - Pirmieji 
metai vaikų namuose buvo la
bai sunkūs. Bet man pavyko 
išsikovoti autoritetą tarp vy
resnių vaikų. Pritapau ne tik 
prie vaikų namų draugų, bet 
ir mokykloje. Mokyklos drau
gai man niekada nepriminda
vo, kad aš - iš vaikų namų. 
Primindavo tik mokytojai: "Jis 
iš vaiknamio, nieko nesugeba". 

Autoritetą Aurimui teko 
išsikovoti įvairiais būdais: 
keiksmais, išgėrinėjimais. 

- Buvau piktas ant viso 
pasaulio, jaučiau didelę baimę 
dėl savo ateities: ką reikės da
ryti, kai sueis aštuoniolika me
tų? - ši mintis nepaleido vai
kino. 

Užklupdavo ir liūdesio 

Ntr. iš leidinio Keturi kampai 

koncertuoti. Kartu su jais at
važiavo Vera Šnarienė, ką tik 
medalį iškovojusi biržietė 
lengvaatletė Austra Skujytė. -
Sėdėjau nuošalyje, man buvo 
neįdomu. Ironizavau, - prisime
na Aurimas. - Tada Vera mane 
pakvietė atvažiuoti į svečius. 

Išbandymai 

Pirmiausia į savo namus 
Aurimą atsivežė Veros sesuo 
Rūta, dirbusi vaikų namuose. 

- Rūta mane nusivedė pas 
Verą pažiūrėti filmo. Matyt, 
toks buvo planas. O tuomet 
pakvietė mane į bažnyčią. 

Galvojau, nesąmonė, ko aš 
ten važiuosiu? Bet mane pri
kalbėjo. Nustebau, kaip šiltai 
mane šie žmonės priėmė. At
rodo, aš blogas, o jie su mani
mi bendrauja kaip su senu pa
žįstamu. Nors imk ir išsipasa
kok, - stebėjosi vaikinas. 

Dar labiau Aurimas nu
stebo, kai Vera pakvietė jų na
muose apsilankyti dažniau ir 
net pasakė, kur padėtas raktas. 

-Sėdžiu klasėje ir negaliu 
apie nieką kitą galvoti, tik 
apie tai, kaip manimi pasiti
kėjo. Iš kur jie žino, ar aš jų 
neapvogsiu? Man tai buvo 
stebuklas. O dabar manau, 
kad toks buvo Dievo planas, -
sako Aurimas. 

Nukelta i 1 O-tą psl. 



Pažintis su lenkais 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Nacistinės kai kurių len
kų galvosenos apraiškos yra 
apgailėtinos. Ypač nuostabu, 
kad šiųdienių lenkų nepavei
kė net tokia Didi Asmenybė, 
kaip popiežius Jonas Paulius 
11 - lenkas! Nulenkęs šiam 
didžiam Žmogui - lenkui -
galvą, prisimenu savo asme
ninę istorinę patirtį susidūri
muose su lenkais. 

Pirmojo pasaulinio karo 
pasitraukėlių į Rytus šeimos 
vaikiški susidūrimai čia netu
ri reikšmės. Tačiau neišdildo
mais liko Lietuvon (1922 m.) 
grįžusio ir moksleiviu tapu
sio jaunuolio jausmai kasmet 
minint Želigovskiados - Vil
niaus ir Vilniaus krašto už
grobimo minėjimai. Savaime 
aišku, jog tai negalėjo neap
kartinti jaunuolio pažiūros į 
lenkus. Ją veikė ne šūkiai 
"Mes be Vilniaus nenurim
sim!", o Suvalkų sutarties su
laužymo klasta. Nepagerino 
mano pažiūros į lenkišką elg
seną ir ("geriems kaimyni
niams ryšiams atstatyti") 
Lenkijos ultimatumas Lie
tuvai. 

Man nepamirštamas yra 
istorinis susidūrimas, o ne 
"susitikimas", su lenkais 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioje. Sovietų ir vokiškų na
cių užpulti lenkai nuostabiai 
didvyriškai gynėsi. Tačiau 
Lenkijos kariai iš žnyplių tu
rėjo gelbėtis kaimyninėse 
valstybėse. 

Kaip atsargos karininkas 
tuo metu buvau mobilizuo
tas. Tarnavau Kėdainiuose 
Ryšių batalione. Pasitaikė, 
kad su bataliono vadu, ma
joru, stovėjome Kėdainių ge
ležinkelio stoties perone, kai 
pro stotį lėtai slinko inter
nuotų lenkų karių traukinys. 
Prekinių vagonų tarpduryse 
stovėjo, o kai kurie, nukarę 

kojas, sėdėjo savo tėvynę 
palikę kariai. Jie vyko neži
nion, dargi ne visai draugiš
kon valstybėn. Sunku būtų 
įsijausti į jų dvasinę būklę. 
Antrame ar trečiame pra
slenkančio traukinio vagone, 
atrodo, puskarininkio laips
nio karys, iš uniformų atpa
žinęs Lietuvos karininkus, 
atsistojo ir mus gal kiek ne
drąsiai pagerbė šauniu kariš
ku saliutu. 

Į to kario, nors ir nuga
lėto, saliutą, buvo be jokių 
dvejonių atitinkamai atsaky
ta. Staiga, lyg karišką maršą 
išgirdę, sąlygų sugniuždyti 
kariai pakilo, išsitiesė ir lyg 
dvasioje tapę nugalėtojais. 
Kiekvieno praslenkančio va
gono lenkai kariai atidavė 
karišką pagarbą Lietuvos ka
riams. Be abejo, Lenkijos li
kimo karius sujaudino ne la
bai draugiškos valstybės ka
rininkų parodyta kario pa
garba kariui. Tačiau mano 
jausmus pažeidė, kad toks 
pat likimas gali ištikti Lie
tuvos karius. Tai daugelį išti
ko vokiečių ir sovietų karo 
pradžioje 1941 m. birželį. O 
toks likimas su kitais Tėvynės 
apsaugos rinktinės vyrais išti
ko mane po pralaimėto 1944 
m. spalio 7 d. mūšio prie Se
dos, traukiantis į ne visai 
draugišką Vokietiją. Prisime
nu skausmą žengdamas per 
ano meto Lietuvos sieną, 
nors, manyta, kad tik porai 
mėnesių. Vokietijoje buvo 
broliškai bendraujama su 
lenkų, kaip ir kitų tautybių, 
skautais, "išvietintų asmenų" 
stovyklose. 

Amerikoje, bandant veik
ti JAV visuomenės galvoseną 
Pavergtųjų Tautų laisvės by
los naudai, buvo labai drau
giškai bendraujama su lenkų 
"Baltaisiais ereliais". Juos 
sudarė daugiausia jauni len
kai, kurių netenkino išeivijos 

lenkų, kaip ir kitų tautų, di
džiųjų organizacijų vadų pri
siplakimas prie sėdinčių val
džioje. 

Todėl į vieną Vasario 16-
osios minėjimą, be ukrainie
čių, estų ir latvių atstovų, bu
vo pakviestas ir "Baltųjų ere
lių" pirmininkas. Šis sveikin
damas lietuvius prašė juos 
vienytis kovai su okupantais. 
Įsidėmėtinas jauno lenko 
vertinimas lenkų ir lietuvių 
istorinio ryšio: "Lietuviai va
dovavo Žalgirio mūšiui", -
pareiškė jis, - "dabar jūs tu
rėtumėte vadovauti kovai už 
pavergtųjų tautų išlaisvi
nimą". 

Todėl sunkiai supranta
ma, kodėl dabar kai kurie 
lenkų vadai neskiria pirmu
mo laisvei ir tautų išlikimui, 
o susikaupia į kitą vyravimą 
net per rašybą. Negalima pa
miršti ir lenkų balsavimo 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. O nacistinio tvaiko 
reikalavimai tikrai nepageri
na kaimyninių santykių. Ir 
Lenkijos vadovų komplimen
tinius pareiškimus - "Vilniu
je jaučiuosi kaip namie" pa
verčia dviprasmiais: ir Mu
ravjovas, ir Želigovskis galė
jo panašiai jaustis. Jeigu mū
siškiai nusileistų lenkų tauti
nių privilegijų reikalavi
mams, tai, ko gero ir kitos 
L.R. tautinės mažumos, pa
reikalautų jų vardus ir pavar
des rašyti jų rašmenimis. Bai
su net pagalvoti, kiek laiko ir 
iždo lėšų prireiktų bylinėtis 
dėl "diskriminacijos", "žmo
gaus teisių pažeidimų" su ru
sais, vokiečiais, žydais, arabais 
ir kiniečiais. 

Todėl, kiek kas ir kaip 
galime, sugėdinkime ir su
drauskime šiandienius len
komanus, kad jie pirmumą 
skirtų Lietuvai, o ne Len
kijai. 

!o~ontiečio R. Šiaučiulio pagamintas kryžius (dešinėje), eastatytas Kryžių kalne Lietuvoje 
saha Kanados "Kretingos" stovyklos kryžiaus. Viduryje R. Siaučiulio tėvo gamybos ~žiukas 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Gudijos prezidento vizitas 

Rugsėjo 16 d. Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybaus
kaitė susitiko su Lietuvoje 
viešinčiu Gudijos prezidentu 
Aleksandru Lukašenka ir jo 
vadovaujama delegacija. Su
sitikimo metu aptartos Lie
tuvos ir Gudijos ekonominio 
ir kultūrinio bendradarbiavi
mo galimybės, žmogaus tei
sių padėtis ir demokratijos 
plėtra Gudijoje, apsikeista 
nuomonėmis dėl glaudesnio 
šalių teisėsaugos institucijų 

bendradarbiavimo. 
D. Grybauskaitė pabrė

žė, kad Lietuva laikosi bend
ros ES pozicijos dėl demok
ratijos plėtros Gudijoje, kur 
jau pradėta įgyvendinti kai 

kuriuos ES ir ESBO iškeltus 
reikalavimus dėl politinių 
kalinių, organizacijų regist
ravimo ir žiniasklaidos. Gu
dijos ir Lietuvos delegacijos 
aptarė galimybę bendradar
biauti energetikos ir trans
porto srityse, galimybę efek
tyviau naftos importui ir eks
portui išnaudoti Klaipėdos 
uostą ir Būtingės terminalą 
bei kurti bendrą logistikos 
centrą. 

Lietuvos-Gudijos eko
nominiame forume rugsėjo 
16 d. A. Lukašenka pripa
žino, kad Gudijai yra reika
linga pažanga ir kad yra da
lykų, kuriuos jo vadovauja
mai valstybei reikia taisyti. 

Seimo vadovė 
Seimas rugsėjo 17 d. pir

mininke išrinko Tėvynės są
jungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) pir
mininko pavaduotoją Ireną 
Degutienę. Už jos kandida
tūrą balsavo 87 seimūnai, 48 
buvo prieš. Iš viso šiuo metu 
seime yra 139 atstovai. l. De
gutienė buvo vienintelė kan
didatė, iškelta į parlamento 
vadovo postą. Iki šiol ji ėjo 
seimo pirmininko pirmosios 
pavaduotojos pareigas. Vie
ta liko tuščia iš šių pareigų 
dėl galimų ryšių su nusikals
tamo pasaulio atstovais at
statydinus Tautos prisikė
limo partijos vadovą Arūną 
Valinską. 

l. Degutienė (60 m.) sei
me dirba jau ketvirtą kaden
ciją. Medikės išsilavinimą 
turinti politikė 1996-2000 m. 
buvo trijų vyriausybių socia
linės apsaugos ir darbo mi
nisterė, o 1999 m. gegužės
birželio ir spalio-lapkričio 
mėn., atsistatydinus dviem 
vyriausybėm, laikinai ėjo mi
nisterės pirmininkės parei-

gas. Ji žada aktyviau kontro
liuoti seimui pavaldžių įstai
gų darbą. 

Nauja tarnyba 
Rugsėjo 15 d. darbą pra

dėjo Ministerio pirmininko 
tarnyba, įsteigta vietoj Vy
riausybės kanceliarijos. Po 
pertvarkymo iš 2009 m. pra
džioje kanceliarijoje dirbu
sių 264 žmonių, lieka 195 
darbuotojai. 8 darbuotojos 
išėjusios motinystės atosto
gų, dar 17 darbuotojų perė
jo dirbti į Užsienio reikalų ir 
Teisingumo ministerijas bei 
Europos teisės departamen
tą. Anksčiau kanclerio pa
reigas ėjęs, nuo rugsėjo 15 
ministerio pirmininko kanc
leriu tapo Deividas Matulio
nis, kuris gaus tokį patį atly
ginimą kaip ir iki šiol, tai yra, 
5725 litus, atskaičius mo
kesčius. 

Po pertvarkos pagrindi
nis dėmesys bus skiriamas 
vyriausybės vykdomų refor
mų priežiūrai ir jų pradė
jimui, strateginiam ir tarp
žinybiniam koordinavimui. 
Panaikinti Vyriausybės kan
celiarijos vadinamieji šaki
niai skyriai. Europos sąjun
gos (ES) reikalų koordinavi
mas perduotas Užsienio rei
kalų ministerijai, o ES teisės 
perkėlimu į Lietuvos juridi
nę aplinką rūpinsis Europos 
teisės departamentas. Visų 
kitų teisės aktų projektų ver
tinimas ir galutinis aprobavi
mas dabar patikėtas Teisin
gumo ministerijai. Atsisa
kius techninių paslaugų dar
buotojų ir sudarius sutartį 
su privačia valymo paslaugų 
bendrove, sutaupyta 11 % lė
šų. Iš 10 liko 4 tarnybiniai 
automobiliai. 

Patvirtintas eurokomisaru 
Rugsėjo 14 d. Europos 

parlamentas patvirtino bu
vusį Lietuvos finansų minis
terį Algirdą Šemetą už Eu
ropos sąjungos (ES) biu
džetą ir finansinį programa
vimą atsakingu eurokomisa
ru. Visuotinėje sesijoje Stras
burge už A. Šemetą, kuris 
pakeitė Lietuvos prezidente 
išrinktą D. Grybauskaitę, 
balsavo 347 europarlamen
tarai, prieš buvo 47, o 67 su
silaikė. A. Šemeta euroko
misaro pareigas eina nuo lie
pos 1 d., kai Lietuvos pasiū
lytai kandidatūrai birželio 
pabaigoje vienbalsiai pritarė 
Taryba. Dabartinės EK su
dėties kadencija baigiasi 
spaJio 31 d. Nėra aišku, ar 
A. Semeta dirbs ir kitoje ka
dencijoje. 

Pristatydamas savo veik
los pirmumus A. Šemeta ža
dėjo siekti supaprastinti ES 
fondų naudojimo taisykles ir 
palengvinti reikalavimus pa
ramos gavėjams. Eurokomi
saro įsitikinimu, vienas iš su
dėtingiausių rudens darbų 
bus ES 2010 m. biudžetas. 
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Zingsnis tiesos link 
Atkelta iš 1-mo psl. 

karo pradžią perkelti ant Va
karų demokratijų. Thi sukėlė 
natūralų atgarsį Vakaruose. 
Atostogų metu buvo įdomu ir 
malonu stebėti, kiek daug dė-
mesio Molotovo-Ribbentro
po pakto vertinimui skyrė pa
grindiniai užsienio interneti
niai portalai. Manau, kad 
Kremliaus propagandistai ge
rokai persistengė ir paskatino 
Vakarų Europą rimčiau atsi
gręžti į praeitį. 

Britų žiniasklaidos bend
rovė BBC paskelbė visą rinki
nį straipsnių apie Stalino-Hit
lerio sąmokslus ir tikruosius 
jų ketinimus. Aiškiai jautėsi, 
kad Vakaruose susirūpintais
torinės atminties atgaivinimu. 
Pažymėtina, jog Vakarų žinia
sklaidos, ypač BBC, požiūris į 
Antrojo pasaulinio karo pra
džios priežastis mums labai 
artimas, todėl netiesioginiu 
būdu gynė ir mus nuo Krem
liaus inspiruotų propagandos 
šūvių. 

Na, o Kremliaus interpre
tacijos svyravo nuo visiško re
zoliucijos menkinimo, kai bu
vo sakoma, kad rezoliucija tik 
rekomendacinė ir neturi jo-

kios reikšmės, iki atviro smer
kimo, kuris neretai skambėjo 
kaip grasinimas. Šiaip ar taip, 
kaip teisingai pasakė diplo
matas Žygimantas Pavilionis, 
Vilniaus rezoliucija jau tapo 
istoriniu faktu. Jos neįmano
ma užmiršti, "apeiti'', nutylėti. 
Paradoksalu, bet pats Krem
lius ją sure:ikšmino, netolygiai 
puldamas jos esmę. Prisipa
žinsiu, nustebau, kai Rusijos 
prezidentas D. Medvedevas, 
artėjant rugsėjo 1-ajai, pats 
asmeniškai ESBO Parlamen
tinėje asamblėjoje priimtą re
zoliuciją įvardijo kaip blogį ir 
ją sukritikavo. 

- Priei rugsėjo 1-osias mi
nėjimą Gdanske Lenkijos spau
doje, laikraštyje "Gazeta Wy
borcza „ pasirodfs Rusijos 
premjero V. Puti1UJ straipsnis, 
kuriame jis atsiprašė ui Katy
nės iudynes, tačiau aplcallino 
Vakarus, jog jie paliko Sovietų 
Sąjungą vienq akis į ak; su na
cistine Vokietija, sulaukė įvairių 
reakcfjų. Jį sukritikavo„. patys 
v. Putino tautieliai! 

- Reikia pripažinti, jog 
Vesterplatėje V. Putino kalba 
buvo pakankamai nuosaiki, 

jeigu lygintume su jo paties 
ankstesniais pasisakymais šio
mis temomis. Premjero V. Pu
tino straipsnis ir portalo www. 
regnum.ru reakcijai šį straips
nį - kažkas visai nauja. Pirmą 
kartą naujojoje istorijoje 

Vilija Alekoaitė-
Abramikienė 

Kremliaus globojamas porta
las leido sau kritikuoti patį V. 
Putiną - priekaištauti jam dėl 
per minkšto tono, dėl bergž
džio noro įtikti lenkams, ku
riems, anot kritikų, vis tiek 
įtikti neįmanoma. Komentare 
yra mintis, kad premjerui rei-

kėtų teisintis ne prieš lenkus, 
bet prieš Rusijos viešąją nuo
monę. Beveik tuo pat metu, 
kai pasirodė šis V. Putino 
straipsnis, vienas iš Rusijos 
Dūmos deputatų pareiškė, 

kad galbūt reikėtų atšaukti 
1989 metais gruodžio 24 dieną 
SSRS Liaudies deputatų tary
bos paskelbtą dokumentą, ku
riuo buvo pasmerktas Molo
tovo-Ribbentropo paktas. 

Kremliaus ir šalia jo vei
kiančių propagandistų chore 
mes girdėjome kakofoniją ir 
skaitėme prieštaringus pareiš
kimus, kurie dažnai rėmėsi 
neteisingais, netgi melagin
gais faktais arba nutylėjimais. 
V. Putinas pareiškė, kad tokių 
sutarčių kaip Molotovo-Rib
bentropo paktas anuomet pa
sirašyta ne viena ir jos visos 
moraliniu požiūriu maždaug 
panašios. Tučiau tai netikslu. 
Ne pats paktas davė pradžią 
karui, o jo slaptieji protoko
lai, kurie padalijo Europą įta
kos sferomis, pažeidė valsty
bių suverenitetą, jų piliečių 
teises, ir kaip tik jie teisės po
žiūriu yra nusikalstami. 

- Visa tai sudėliojus į l'ienq 
mozaiką, koks bendras vaiz
das? 

- Aršus ir prieštaringas 
daugiabalsiškumas iš Krem
liaus rodo, kad net ir pati Ru-

Interneto tinklalapyje 
www.bemardinai.lt birželio 
16 d. paskelbtas Kasparo Po
ciaus straipsnis "Bandymas 
prikelti šoko doktriną". Jis 
aptaria kanadiečių kilmės 
amerikietės aktyvistės Naomi 
Klein neseniai lietuvių kalba 
pasirodžiusią knygą Šoko 
doktrina: katastrofų kapitaliz
mo iškilimas, kurioje ji tikina, 
jog tam, kad laisvosios rinkos 
kapitalizmas apskritai išliktų, 
jam reikalingos katastrofos ir 
krizės. Knygos įvade rašoma: 

Ką reikia gelbėti? 

"N eoliberalizmo guru, Čika
gos universiteto profesorius 
Miltonas Friedmanas buvo 
įsitikinęs, kad, vos ištikus kri
zei, būtina nedelsiant veikti 
bei skubiai ir negrįžtamai įgy
vendinti pokyčius, kol krizės 
iškamuota visuomenė neiš
slydo atgal į status quo tironi
ją. Šiai skausmingai taktikai 
jis sugalvojo ir specialų pava
dinimą: ekonominis 'gydy
mas išgąsčiu-šoku'. Vėles
niais dešimtmečiais, kai tik 
vyriausybės pradėdavo radi
kalias laisvosios rinkos prog
ramas, jos būdavo įgyvendi
namos šiuo visuotinai taiko
mo gydymo - 'šoko terapi
jos' būdu". 

K. Pocius aiškina, kad 
"šoko terapiją" sudaro trys 
elementai - privatizacija, 
valstybės reguliavimo atsisa
kymas ir drastiškas socialinių 
išlaidų mažinimas. Laisvosios 
rinkos apologetai ir praktikai 
gerai suprato, kad tokių tiks-

lų daugelyje visuomenių gali
ma pasiekti tik drastiškais 
metodais, kad dauguma vidu
tiniam ar žemesniajam socia
liniam sluoksniui priklau
sančių gyventojų pasipriešins 
skurdui, jei nebus veikiami 
psichologiškai - gąsdinami ar 
netgi kankinami. Todėl lais
voji rinka meistriškai pasi
naudojo dideliais sukrėtimais 
- karais, perversmais, ekono
minėmis krizėmis. 

Ant bankroto ribos atsi
dūrusios vyriausybės atvėrė 
kapitalui visas sienas, pa
smerkė didžiąją visuomenės 
dalį skurdui, o viešąją erdvę 
iki paskutinio lopinėlio paau
kojo privačiam interesui. 
Tuomet, kai laisvajai rinkai 
buvo atvertos visos sienos, 
didžiosios finansinės institu
cijos sutiko paskolinti vyriau
sybėms pinigų. Thip įvairioms 
pasaulio šalims buvo suteikta 
galimybė atsigauti - bet tik į 
skolą. Praėjęs dešimtmetis, 
kai, nepaisant didžiulės so
cialinės atskirties, buvo gali
ma pasakyti, kad šalis atsi
gauna, buvo prasiskolintas 
dešimtmetis, daugelis mūsų 
tapo skolingi, patys prisidėjo 
prie finansinio paskolų ir ne
kilnojamojo turto išsipūtimo. 

Tučiau iš ekonominio 
smūgio pakilusios ir atsista
čiusios, status quo pasieku
sios visuomenės ne tik nebe-

norėjo taikstytis su tarptauti
nių korporacijų, organizacijų 
ir bankų nurodymais, jos sie
kė kiek įmanoma didesnio 
savarankiškumo. JAV remia
mas laisvosios rinkos bandy
mas patyrė fiasko Irake, Af
ganistane, jam nepavyko "pa
imti" Irano, galvas pradėjo 
kelti Kinija, Rusija, Pietų 
Amerikos šalys. Šalių skolos 
buvo nurašomos, jos tirpo 
tarsi cukraus vata. Turptauti
nis valiutos fondas, prieš de
šimtį metų socialinio teisin
gumo judėjimams atrodęs 
kaip neužimama tvirtovė, pa
saulinės krizės akivaizdoje, 
pasak vieno šmaikštaus kriti
ko, priminė savo paties šešėlį. 
Nepaisant keleto vietinio po
būdžio laimėjimų - uragano 
"Katrina'', kurio metu pavy
ko privatizuoti didelę dalį 
JAV mokyklų ir Šri Lankos 
cunamio, kai nuo vietinių gy
ventojų "nuvalyta" ir privati
zuota visa kurortinė Ramiojo 
vandenyno pakrantė, - "ŠOko 
doktrinai" iškilo pavojus. 

Ir čia laisvosios rinkos ka
pitalizmas, savo ideologijoje 
nuolatos pabrėžęs valstybinio 
vaidmens mažėjimo reikšmę, 
parodė, kad be valstybės pa
ramos ir net atskirų verslo 
subjektų nacionalizavimo jis 
neveikia. Laisvės laisvojoje 
rinkoje nėra, ji matuojama 
visuotinį mastą įgaunančio-

mis paskolomis, o paskolos -
juk ne normalus kapitalo cir
kuliavimo procesas, bet nuo
latinis pavergimo mechaniz
mas, prieš krizę įgijęs kraštu
tinį, visuotinį mastą. 

'Thčiau pasaulio galingieji 
pasaulinės krizės akivaizdoje 
nedvejodami pasirinko tai, 
kas naudingiausia jiems pa
tiems - merdinčiam TVĘ tik
rai ne pačiam demokratiš
kiausiam pasaulinių lėšų 
skirstytojui, suleido injekciją 
ir suteikė galimybę pradėti 
naują paskolų teikimo bank
rotuojančioms šalims vajų. O 
paskolas ši jau seniai moraliai 
bankrotavusi institucija teikia 
tik toms valstybėms, kurios 
pasiryžta ir toliau eiti duobė
tu kapitalistinių reformų, 
"strateginio" oligarchijos au
ginimo, socialinės atskirties 
didinimo keliu. Tokių valsty
bių sąraše dabar atsidūrė ir 
Latvija, kuri, iš TVF pasisko
lindama pinigų, atitolino 
bankrotą visai valstybei, bet 
pasmerkė dar didesniam 
skurdui jau ir taip skurstan
čius žemutinius socialinius 
sluoksnius. 

Autoriaus manymu, tu
rint mintyje laisvosios rinkos, 
jos plėtros ir bandomo mas
kuoti protekcionizmo istori
ją, būtina priešintis galimai 
paskolai iš TVF ir dar dides
niam žmonių nuskurdinimui. 

sija negali "apeiti" Molotovo
Ribbentropo pakto 70-mečio 
ir jį mininčios Europos pa
kankamai vieningos laikyse
nos. ESBO Parlamentinė 
asamblėja Vilniuje taip pat 
pademonstravo vienybę, kai 
tik aštuoni parlamentarai bal
savo prieš minėtos rezoliuci
jos priėmimą. Juk Asamblė
joje - 320 narių. Nebuvo vals
tybės, kuri protestuotų, net 
baltarusiai konstruktyviai nu
tylėjo šį faktą. 

- YJ/niaus delclaracijos lau
kia dar ilgas Ulia.s? 

- Vilniaus deklaracija ta
po dar vienu Europos žings
niu tiesos link. Manau, kad 
totalitarinės praeities įvertini
mo procesas bus tęsiamas. 
Tikiu, kad Lietuvos vadovybė 
gražiai pratęs valstybės strate
ginę liniją. Mums yra gyvy
biškai svarbu, kad žinia apie 
Stalino įvykdytus nusikalti
mus prieš Baltijos tautas ir 
daugybę kitų tautų - taip pat 
ir rusų tautą, - taptų Europos 
pilietinės sąmonės savastimi. 
Kad ji pasitarnautų kaip skie
pas, apsaugantis visuomenę 
nuo raudono, rudo ar dar ko
kio kitokio totalitarinio už
krato ateityje. (Išspausdinta 
tik dalis pokalbio. Red.) 

Kalbėjosi-
Loreta Jastramskienė 

Galima alternatyva- pla
tus pilietinis judėjimas prieš 
vyriausybės vykdomą oligar
chijos ir bankų rėmimą, 
bendruomeninis žmonių, ku
rie negali išsimokėti paskolų, 
pasipriešinimas iškeldinimui 
ir kitos priemonės. Būtina 
pasipriešinti išlaidų sveikatos 
apsaugai mažinimui - reikia 
įsisąmoninti, kad grobuoniš
kas medicinos paslaugų pri
vatizavimas, ligoninių skaičių 
mažinimas kelia grėsmę ne 
tik tiems, kurie neišgali susi
mokėti už gydymą, bet mums 
visiems - gali netgi paplisti 
įvairios ligos. 

Pasaulį ištiko dar viena 
"šoko terapija" (kurioje "pri
vatizaciją" ir "valstybinio re
guliavimo atsisakymą" keičia 
"naujų investicijų pritrauki
mas" ir "verslo subjektų na
cionalizavimas", bet trečias 
dėmuo - drastiškas socialinių 
išlaidų mažinimas" - išlieka). 
Šioje būklėje reikia klausti, 
ar pasaulio institucijų vykdo
mas valstybių "gelbėjimas 
nuo bankroto" padės išsigel
bėti mums visiems. Kaip jau 
ne sykį įsitikinome, valstybės 
tikslai, sutapdami su laisvo
sios rinkos ir oligarchų tiks
lais, dažnai būna svetimi pi
lietinės visuomenės tikslams. 
Ką reikia gelbėti - mažąjį 
žmogų ar valstybę? O gal pa
aukoti valstybę tam, kad išsi
gelbėtume mes visi? 

Bernardinai.It 

• 10uta, pamiriu.Ji .ravo praeitį, yra be ateitia. ( J. Basanavičius) • Nežinia, kokį kelią nueisime - .runką ar ieng,q; svarbu, kokius pėdsaku& paliksime žemėfe išeidami. 
(Partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas) • Darbas, be kitų gerų savybių, turi dar ir iiq: trumpina dienas ir prailgina gyvenimą. (Diderot) • 7k negali saro ~ 
mo nei prailginti, ui praplatinti, bet tik pagilinti. (F. Foch) • Reikia išmintingo žmogaus surasti išmintingą žmoBŲ. (Diogenas) 



Lietuvos 1eimo nariai Thronto Lietuvių namų kultūros komisijos ilplėstiniame po1Myje, kur 
buvo aptariamos lietuvybės illaikymo ileivijoje problemos, galimi artimesni bendradarbiavi
mo ryšiai su Lietuva. 11 k.: R. Snowden, dr. A. Petronis, sveBai - Lietuvoa seimo nariai A. Bi· 
lotaitė ir dr. A. Anušauskas, Lietuvię Namų kultūros komisijos pinnininkas V. Kulnys, dr. R. 
Slavickas ir Id. posMžio metu Ntr. V. Bijūnaitės 

Istorinio paveldo paieškos 
ir vertinimas 

BRONYS STUNDŽIA 

Sakoma, kad istorinį pa
veldą sudaro išlikv pastatai, 
griuvėsiai, iškasenos ar įvai
rūs radiniai vandenyse. Tiria
ma, kas buvo iškalta akme
nyse, griuvėsių sienose, kas 
parašyta ant molinių lentelių, 
odos, pergamento, popieriaus, 
aiškinami vietovardžių pava
d;n;mai, padavimai, papročiai 
bei kalbos. Mes priklausome 
baltų kalbų šakai, iš kurios iš
liko tik lietuvių ir latvių kal
bos. Nuostabu, kad baltų gen
tys lengvai perėmė slavų kal
bas, o ne slavai baltų. Gal dėl 
to, kad slavai anksčiau tapo 
kriličionimi.s? Su krikščiony
bės plitimu į lietuvių kalbą 
patek.o daug slaviškų, lenkiš
kų žodžių. Reikėjo daug laiko, 
kol lenkiški žodžiai buvo pa
keisti lietuviškais. Dar ir da
bar vartojami žodžiai "bažny
čia", "Velykos" ir nemaž.ai kitų. 
Su tautinio atgimimo pradžia 
prasidėjo lietuvių kalbos nuo 
slaviško paveldo valymas. 
1918 m. paskelbus nepriklau
somybę ir kuriant mokyklas, 
valdžios įstaigas, kariuomenv, 
reikėjo, šalia paveldėtų žo
džių, sukurti naujadarų ir "pa
siskolinti" tarptautinių moks
linių įvardų (terminų). 

Jlrinlo paveldo paieškos 
Jūrinį paveldą mums pali

ko giminaičiai kuršiai ir iš da
lies Rytprūsių lietuviai. Kur
šiai, baltų gentis, jau nuo isto
rinių laikų buvo geri jūreiviai, 
kartais vadinami baltų vikin
gais. Deja, išnyk.o, bet palik.o 
savo kalbos jūrinius jvardus. 
Pirmos nepriklausomybės lai
kais, tęsiant žodžių rinkimą 
būsimam lietuvių kalbos žo
dynui, susidurta su pajūrio 
žvejų kalba ir jų naudotais jū
riniais jvardais. Atsimenu, 
kad mums, jūros skautams, 
turbūt kalbininkas v. Kaman
tauskas pasiūlė naudotis pa
jūrio žvejų vėjų pavadinimais. 
'Thrpukario jūreivystei litera
tūros beveik nieko nebuvo su
kurta, neskaitant prof. T. Šul
co knygos apie laivų statybą ir 
lietuviškai-vokiškai tarptauti
nių buriavimo taisyklių. Šiaip 
jūrininkai vartojo slaviškai-

rusiškus jūrinius įvardus. 
Pirmoji kregždė atskrido 

iš Prancūzijos, kur jūrų karo 
mokyklą lankė R. Nakas, ta
pęs mokomojo karo laivo 
"Prezidentas Smetona" kari
ninku. Jis paruošė pirmą lie
tuvišką jūrinį žodyną, kuris, 
deja, užgriuvus okupacijai ne
buvo išspausdintas. Nemažą 
įnašą įdėjo buvęs prieškarinio 
žurnalo Jūra bendradarbis ir 
trumpalaikis Mūsų jūra redak
torius S. Vainoras. Jis surinko 
Palangos žvejų vartotus jvar
dus ir juos paskelbė užsienio 
lietuvių spaudoje. Sovietų 
okupacijos metu jūrinius įvar
dus rinko ir sudarė nedidelį 
žodynėlLgeografas prof. V. 
Gudelis. Sis žodynėlis taip pat 
nebuvo išspausdintas. 

Atstačius nepriklausomy
bę buvo surastas R. Nak.o pa
ruošto žodynėlio rankraštis, 
k.utj papildžius, pridėjus ang
liškus įvardus, torontiškio Jū
rinės knygos fondo lėšomis 
buvo Lietuvoje išspausdintas. 
Netrukus ten pasirodė ir pora 
jūrinių žodynų, kuriuose prie 
olandiškai-rusiškų įvardų pri
dėtos lietuviškos galūnės. Kad 
jaunimas priprastų prie lietu
viškų jūrinių įvardų, 1996 m. 
Turonte buvo paruoštas ir iš
spausdintas angliškai-lietuviš
kai žodynėlis, kuris šalia tre
čiosios laidos vadovėlio Burės 
ir varikliai buvo padovanotas 
jūros skautams ir daliai bu
riuotojų. 

Dar ilgokai lietuviai kapi
tonai teigė, kad rusų vartoja
mi jūriniai įvardai yra tarptau
tiniai. 'Tučiau dabar jau pripa
žįsta, kad be anglų kalbos jū
roje neapsieinama. Klaipėdo
je net eiliniai jūreiviai sten
giasi pramokti angliškai, nes 
be šios kalbos beveik neįma
noma užsienio laivuose gauti 
darbą. Apie 1991-92 metus 
Klaipėdoje susidarė klubas, 
vardu "Budys", kurio nariai 
pradėjo domėtis jūriniu pa
veldu, bet beveik tik medžia
giniu. Imta rinkti žinias ir 
duomenis apie buvusi1I pajū
rio žvejų laivq statybą, jų rūšis. 
Stengtasi surasti išlikusius gy
vus laiVlĮ dailides arba jų pali
kuonis. Zvejų laivų būta keli-ų 

rūšių - mažų valtelių, luotų, 
eldijų ir didesnių kiudelinių, 
bradinių, turginių valčių. Da
bar tuos visus laivus vadina 
kurėnais. Jų keletas jau pa
statyta ir plaukioja Knršių ma
riose ir Nemuno žemupyje. 
Vienas senų laivų mėgėjas 
pradėjo statyti laivą, panašų i 
vikingų. Spėjama, kad pana
šiais laivais ir kuršiai Baltijos 
jūroje plaukiojo, o gal ir plė
šikavo? 

Tuigi, senais laivais domė
jimosi netrūksta, deja, to ne
galima sakyti apie žodinį-kal
bini paveldą, kuris labai sun
kiai varosi prieš srovę, kuri 
dar carinės okupacijos laiko
tarpiu atplukdė į Lietuvą 
olandiškai-rusiškus jvardus. 
Tuo rusiškose jūrinėse mokyk
lose buvo paruošti lietuvi-ų 
tautybės pirmieji laivedos (na
vigacijos) .kapitonai ir karinio 
laivyno karininkai. 

Per pirmosios nepriklau
somybės dvidešimtmetį būta 
tik užuominų apie jūrinį pa
veldą, o sovietinė valdžia lai
vininkystėje ir Klaipėdos jū
reivystės mokykloje tik rusų 
kalbą pripažino. Net ir dabar 
Lietuvai priklausančiuose lai
vuose vyrauja rusų kalba ir 
vartojami olandiškai-rusiški 
jūriniai įvardai. Net ir buriuo
toj ai rusų vartojamų ivardų 
nevengia. Apie pasauli buria
vusi jachta "Ambersail" uos
tuose neprisirišo, bet pagal 
rusišką įvardą visur "švarta
vosi ... " 

Jei lietuviai nori būti jū
rine tauta, o ne tik tauta prie 
jūros, tai kaip ir kitos jūrinės 
valstybės privalo turėti savus 
jūrinius įvardus. Ieškant jūri
nio paveldo tenka pavartyti 
baltų kalbų žodynus~_ypač 
k:uršių, prūsų ir latvių. e.ia pa· 
sitarnavo Gerulio ir Štango 
leidinėlis Lietuvių žvejų tarmė 
1'1ūsuose ir Knršių nerijoje gy
venusių P. Kwaulca ir Pietsch. 
kuršiškai-vok.iškas žodynas. 
Pastarąjį žodyną autoriai pri
skiria vok.iškai kultūrai, nes 
prikimšta daug vokiškų ir net 
latviškų žodžių. Šis žodynas 
buvo išleistas 1987 m. Vokie
tijoje. 

Nukelta j 7-tą psl. 

2009.IX.22 Nr. 38 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

Torontas gauna paramos 
Toronto miesto savival

dybė gauna federacinės vy
riausybės paramą miesto tvar
kymui. Lankydamasis To
ronte, fmansų ministeris J. 
Flaherty paskelbė, kad Tu
ronto miesto gatvių, kelių, 
parkų, vandens valymo įren
gimų atnaujinimui skiriama 
apie $200 min. Miesto savi
valdybė iš savo biudžeto 
skirs $400 mln. Numatyti 500 
miesto tvarkymo projektai 
padės įdarbinti 7,000 žmo
nių, pagyvins ekonomiką, o 
mieste pagerės tvarka. Tu
ronto savivaldybė negavo 
prašytos paramos miesto tro
leibUSll parko atnaujinimui. 
Vyriausybė remia tik tuos 
verslo planus, pagal kuriuos 
sukuriama darbo vietų, jie 
baigiami per 2 metus. 'Il'olei
busų parko atnaujinimas ne
priklauso pastarųjų grupei 

Rinkimines nuotaikai 
atitolinti (tik. neaišku, ar il
gam) padėjo konservatorių 
vyriausybės pasiūlyta nauja 
nedarbo pašalpos (EI) mo
kėjimo tvarka. Bent dešimt
metį dirbę kanadiečiai turės 
teisę gauti nedarbo pašalpą 
5 savaitėmis ilgiau, nei mo
kama dabar. Mokėjimo ter
minas pratęstas iki 20-ties 
savaičių. Tokia permaina 
valstybei kainuos daugiau 
kaip $900 mln. Vyriausybė 
tikisi, kad parlamente bus 
pritarta ir pasiūlytoms namų 
remonto mokesčių nuolai
doms bei kitiems pakeiti
mams. Šiems konservatorių 
vyriausybės veiksmams pri
taria NDP, neskubėjusi pasi
duoti rinkimų .karštligei, pa
likusi erdvės galimiems susi
tarimams su konservatori-ų 
partija. Liberalų partijai ver
žimuisi į valdžią teks laukti 
kitos patogios progos. 

Jeigu skrisite lėktuvu iš 
Kanados, išvengsite vieno 
nemalonaus veiksmo: jums 
nereikės nusiauti batų, ei
nant pro metalinius kont
rolės vartelius. Kanados skry
džių saugumo tarnyba pa
skelbė sprendimą, atšau
kiantį reikalavimą visiems 
keleiviams nusiauti batus, 
einant pro kontrolės varte
lius. Tik tuo atveju, jei su
skambės perspėjimo signa
las, kontrolieriai gali papra
šyti jūsų nusiauti. Skrendan
tiems į JAV nauja tvarka ne
galioja, nes ten yra griežtes
nės keleivių tikrinimo taisyk
lės. Jos nustatytos nuo to lai
ko, kai vienas keleivis, dabar 
esantis kalėjime, savo bate 
turėjo įmontuotą mažytę 
bombą ir skrydžio metu ban
dė ją uždegti. 

N. Brunswick Beaver
brook meno galerija laimėjo 
ginčą su Beaverbrook pavel
dėtojų fondu, esančiu Lon
done (D. Britanija). Po dos
naus meno kolekcionieriaus 
ir artimo kanadiečių bičiulio 
mirties, paveldėtojai norėjo 
atsiimti daugiau kaip 100 

vertingų paveikslų. Juos lor
das Beavertonas yra pado
vanojęs New Brunswick pro
vincijai, kurioje mėgo lanky
tis ir atostogauti. Iš 133 lor
do padovanotų paveikslų 
Fredericton galerijoje liks 
85, o galbūt ir visi. Tuismo 
išlaidas $5 mln. turės sumo
kėti ieškovai. Visi lordo Bea
verton dovanoti paveikslai 
yra saugomi meno muzieju
je, kuris šiemet mini 5~ąsias 
isteigimo metines. Tu proga 
muziejaus atnaujinimo dar
bams federacinė vyriausybė 
paskyrė beveik $2 mln. 

Kvebeko pnnincijoje 19 
kartų vairavęs ir sulaikytas 
girtas vairuotojas, dar turin
tis ... 140 kitokių pražangą, 
nuteistas ilgam laisvės at
ėmimui, bet nepaskelbtas 
ypatingai pavojingu nusikal
tėliu. Tu siekė nuo šio pažei
dėjo nukentėjusi šeima. Per 
paskutini autoįvykį, būda
mas girtas, teisiamasis pra
žudė moterį invalido veži
mėlyje, paliko našlaite jos 7 
metų dukrą. Tuismas ypatin
gai sunkaus nusikaltėlio sta
tusą skiria asmenims, kurie 
kelia grėsmę visos visuome
nės saugumui. Kartu pripa
žinta, kad pakartotini nusi
žengimai yra verti didesnės 
bausmės. 

Kanadoje beveik 6 min. 
gyventojlĮ turi motorines 
valtis. Federacinė susi.sieki
mo ministerija paskelbė, kad 
visi jų savininkai privalo tu
rėti ministerijos išduotą lei
dimą. Jis gaunamas, raštu iš
laikius saugumo taisyklių eg
zaminą. Vasaros metu pa
daugėjo nelaimingų atsiti
kimų ant vandens dėl nesau
gaus mažųjų laivq savininkų 
ir keleivių elgesio. Jau nuo 
1999 metų buvo paskelbta 
tvarka, pagal kurią nelei
džiama vairuoti motorinės 
valties asmenims iki 16 m. 
Išlaikius saugumo taisyklių 
egzaminą raštu, ministerijos 
išduotas pažymėjimas galios 
visą gyvenimą. 

Ontario vyriausyW nuo 
ateinančių metų visas vy
riausybės ir 22 agentūrų bei 
tarybų išlaidas skelbs tinkla
lapyje. Tukį sprendimą pri
ėmė po dviej-ų didelių švais
tymo atvejų e-Health ir OLG 
agentūrose. Thn tikrintojai 
atrado įrodymų, kad mok.es
čių mokėtojų pinigai buvo 
švaistomi ne tik samdo
miems savo draugams ap
mokėti už paslaugas, bet ir 
asmeninius poreikius -
mankštos salių mokesčiams, 
už prabangius pietus su al
koholiniais gėrimais, kelio
nes ir kt. E-Health agentū
ros vadovai atsistatydino. 
Ontario loterijos agentūros 
vadovė buvo atleista iš dar
bo, su ja atsistatydino visa 
taryba. Šiuo metu OLG va
dovė yra pateikusi $9 min. 
ieškinį vyriausybei dėl atlei
dimo iš darbo. SK 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
APSKŲS KOMISUĄ 

Buvusi Lietuvos prem
jerė ir žemės ūkio ministerė 
Kazimira Prunskienė žada 
skųsti teismui Liustracijos 
komisijos sprendimą, pripa
žįstantį, kad ji slapta bendra
darbiavo su KGB, vykdė 
žvalgybos, kontržvalgybos ir 
ideologinės žvalgybos už
duotis. Asmenų, slapta ben
dradarbiavusių su buvusios 
SSRS specialiosiomis tarny
bomis, veiklos vertinimo ko
misija (vadinamoji Liustra
cijos komisija) priimdama 
sprendimą komisija vadova
vosi galiojančiu Aukščiau
siojo teismo prezidiumo nu
tarimu, kuris 1992 m. paliko 
galioti K. Prunskienei nepa
lankų šio teismo Civilinių 
bylų kolegijos sprendimą. Ji 
vadovaujasi jai palankiu 
2003 m. pavasarį paskelbtu 
Vilniaus apygardos teismo 
sprendimu, jog nėra įrody
mų dėl jos bendradarbiavi
mo su KGB. Šiuo metu K. 
Prunskienė teigia kurianti 
naują plataus vidurio cent
ristinę politinę partiją. 

EILĖS PASIENYJE 
Ties Kybartais remon

tuotą pasienio punktą Rusi
ja iškilmingai atidarė rug
pjūčio pabaigoje ir pasienio 
tarnybų vadovai tvirtino, 
kad krovininių automobilių 
eilių Kybartuose nebebus. 
Tačiau rugsėjo 14 d. Kybar
tuose kirsti valstybės sieną 
laukė apie 80 krovininių au
tomobilių,vairuotojai laukė 

daugiau kaip 8 valandas. 
Lietuvos pareigūnų teigimu, 
kasdien įvažiuoti į muitinės 
tikrinimo zoną laukia po 30 
ar 40 vilkikų. Lietuvos pu
sėj e įrengtame pasienio 
punkte per parą gali būti 
patikrinta 700 sieną kertan
čių vilkikų, nors jų iš tikrųjų 
važiuoja beveik perpus ma
žiau. Sieną kirs tiek vilkikų, 
kiek jų priima Rusija. Jei 
dėl kokių nors priežasčių į 
gretimą šalį vežamo krovinio 
forminimo procedūros už
trunka, judėjimas per sieną 
sustoja. Rugsėjo 14 d. leng
vųjų automobilių buvo be
veik 80, kurių vairuotojams 
teko laukti net 8 valandas. 

DAUGIAU 
SUSITUOKIANČIŲ 
Lietuvoje 2008 m. pa

daugėjo santuokų - iš viso 
susituokė 24,000 porų, 1000 
daugiau negu užpernai. Lie
tuvoje tuokiasi vis vyresnio 
amžiaus asmenys. Praėju
siais metais vidutinis pirmą 
kartą susituokiančių vyrų 

amžius buvo 28 m„ moterų 
- 25.7 m. Tuoktasi atitinka
mai 2.3 ir 2.1 metų vėliau 
negu 2000 m„ praneša Sta
tistikos departamentas. Iš 
praėjusiais metais užregist
ruotų santuokų, 5600 buvo 
pakartotinai susituokę as
menys. Santuokos, kuriose 
bent vienas iš sutuoktinių 

buvo išsituokęs, sudarė dau
giau negu penktadalį visų 
santuokų. 2008 m. įregist
ruota 10,300 ištuokų, tai 
1000 išsituokusių porų ma
žiau negu 2007 m. Jau 15 
metų ištuokų rodiklis yra 
pastovus. 

BŪSTO KAINOS 
BNS žiniomis, Vilniuje 

būsto kainos jau pasiekė 
2005 m. lygį, o kitose šalies 
vietovėse - 2006 m„ tačiau 
smunka toliau. Registrų cent
ras atsargiai vertina galimą 
nekilnojamojo turto rinkos 
atsigavimą ir teigia, kad 
bankų pinigai į jį nesugrįžta, 
o butams ir individualiems 
gyvenamiesiems namams 
per ketvirtį išleidžiamų lėšų 
šiemet sumažėjo iki maž
daug 300 mln. litų. Paskutinį 
sykį tokia būsto rinkos apy
varta buvo 2003 m. antrąjį 
ketvirtį. Registrų centras 
paskelbė išankstinius tre
čiojo ketvirčio būsto kainų 
duomenis - pagal juos sosti
nėje naujos ir senos staty
bos butai trečiąjį ketvirtį pi
go 9%. Likusioje šalies da
lyje trečiąjį ketvirtį naujos 
statybos butai pigo sparčiau 
nei senesni butai - atitinka
mai 11.4% ir 5.1 %. Indivi
dualūs namai visoje Lietu
voje pigo maždaug 3%. Re
gistrų centro specialistų ver
tinimu, apie būsto ir visos 
nekilnojamojo turto rinkos 
atsigavimą kalbėti dar anksti. 

BENDROVIŲ PAJAMOS 
Lietuvos bendrovės pir

mąjį šių metų pusmetį už
dirbo 393 mln. litų ikimokes
tinio pelno - 94% mažiau 
nei sausio-birželio mėn. 
pernai. Šalies bendrovių pa
jamos už parduotas prekes 
ir suteiktas paslaugas paly
ginamuoju laikotarpiu smu
ko 30% iki 72.5 bln. litų. 
Statistikos departamento 
atlikto nefinansinių įmonių 
finansinių rodiklių tyrimo 
duomenimis, vien per ant
rąjį šių metų ketvirtį įmonės 
uždirbo 0.5 bln. litų ikimo
kestinio pelno - 85% ma
žiau negu praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu. Pir
mąjį šių metų ketvirtį įmo
nės veikė nuostolingai - jų 
nuostoliai siekė 140.7 mln. 
litų. Didžiausius nuostolius 
šiemet antrąjį ketvirtį patyrė 
sausumos transporto, pasta
tų statybos, transporto prie
monių prekybos bei nuomos 
ir išperkamosios nuomos 
įmonės, o chemijos produk
tų gamybos ir miškininkys
tės įmonių pelnas sumažėjo 
labiausiai, atitinkamai 4.6 ir 
4.3 karto. Vidutinis įmonių 
pelningumas 2009 m. antrąjį 
ketvirtį siekė 1.4%, o pel
ningiausios buvo informa
cinių paslaugų (27% ), gėrimų 
gamybos (19%) bei teleko
munikacijų (16%) įmonės. 
Nuostolingiausios išliko nuo
mos ir išperkamosios nuo
mos (34%) bendrovės. 
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Siluvos Mergelės Marijos šventė 

Mūsų parapijos atlaidai -
Šiluvos Mergelės Marijos 
šventė buvo švenčiama rug
sėjo 13 d. Londono vyskupijos 
mums paskirtoje Mary Imma
culate katalikų šventovėje. 
Mišias atnašavo mūsų parapi
jos administratorius prel. Jo
nas Staškevičius, kleb. kun. 
Vytas Staškevičius, kartu daly
vavo ir Mary Immaculate pa
rapijos klebonas. Savo maldo
se apgailestavome, kad šios, 
mums brangios šventės nebe
galime švęsti savoje M. Mari
jos garbei pašvęstoje švento
vėje. 

Šv. Mišių skaitiniai buvo 
paimti iš Šilinės-M. Marijos 
gimimo šventės Mišių. Juos 
paskaitė Jurgis Aušrotas. Mi
šioms patarnavo mūsų jauni
mas - Giedrius Naujokaitis ir 
Simonas Grigėnas. Giesmes 
gražiai pagiedojo "Pašvaistės" 
choristai, vadovaujami dr. 
Dalios Armstrong. 

Po Mišių visi rinkomės į 
šios šventovės salę, kur buvo 
paruošti ir rudens gėlėmis pa
puošti vaišių stalai, dalyvavo 

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ švento

vėje šiokiadieniais Mišios, 9 
v.r. Sekmadieniais 9 v.r. (vo
tyva) ir 10.30 v.r. suma. St. 
Catharines Mišios 4 v.p.p. Dėl 
issamesnės informacijos 
skambinti į kleboniją tel. 905 
522-5272. Parapijos interneti
nis puslapis: www.parapija.ca/ 

ŠV. RAŠTO GRUPELĖS 
renkasi spalio 25, penktadie
nio rytą, po Mišių AV švento
vėje; vakarinė grupė - 7 v.v. 
klebonijoje. 

SPALIO 4, SEKMADIE
NĮ, po antrų 10.30 v.r. Mišių 
vyks AV parapijos tarybos rin
kimai. Kviečiame visus daly
vauti. 

KASMETINĖS IMIG
RANTŲ IR PABĖGĖLIŲ šv. 
Mišios kartu su vysk. A. Ton
nos įvyks spalio 18, sekmadie
nį, 2 v.p.p. Kristaus Karaliaus 
katedroje. Po Mišių bus vaišės 
ir etninių vyskupijos parapijų 
kultūrinė programa. 

2010 M. LIEPOS 1-4 D.D. 
Toronte vyks IX-oji išeivijos 
Dainų šventė. Norintys įsi
jungti į parapijos chorą ir kar
tu su choru mokytis repertua-

London, ON 

Parapijos šventės dalyviai 

per 50 žmonių. Prel. J. Staš
kevičius palaimino visus susi
rinkusius ir vaišes, kurios bu
vo ir gausios ,ir sočios. Jas pa
grinde ruošė parapijos tary
bos moterys - Rūta ir Aušra, 
talkinant jų šeimos nariams ir 
parapijos tarybos vyrams. 

Pasivaišinus, akordeonų 
muzika visus pradžiugino 
prel. Jonas Staškevičius ir Vi
tas Balyta, jaunimas sušoko 
smagų suktinį. Pritariant 
akordeonų muzikos garsams, 

rą kviečiami susisiekti su 
chorvede Darija Deksnyte 
el.paštu powelldmc@hot
mail.com arba tel. 1 905 891-
7181 vak. Inf. 

A.a. VINCO KĖŽINAI
ČIO atminimui, užjausdami 
seserį Mariją (Vytas) ir brolį 
Juozą Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $50 - A. Petke
vičienė ir J. Valius; $40 - Z. 
Vainauskienė; $30 - A. Sta
naitienė ir K. Zanon; $25 -
M.Ž. Vaičiūnai; po $20 - L. 
Kriaučiūnienė, J. Astas, A. 
Bungardienė, E. Grajauskie
nė, J. Karaliūnas, A . Karec
kienė, J . Kareckas, S. Karec
kas, T. Kareckienė, G. Kaže
mėkienė, H. Liaukienė, J. 
Otto, S. Panavienė, R. Plei
nienė, A. Pietrantonio, M. Ri
bij, A. Sakalas, P. Styra, V.V. 
Valiulis; $10 - M.F. Gudins
kai. Komitetas visiems nuo
širdžiai dėkoja. 

A.a. STEFANUOS KAL
VAITIENĖS atminimui, už
jausdami gimines, draugus ir 
pažįstamus Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $50 - A. 
Wojciechowski; $40 - A. V. 
Kezai; $30 - Z. Vainauskienė 
ir duktė; $25 - E. Lesevičienė; 

dainavome smagias lietuviš
kas dainas, ypač jautriai skam
bėjo Lietuva brangi. 

Visiems buvo labai sma
gu ir malonu M. Marijos šven
tės proga susirinkti ir pa
bendrauti. Džiaugėmės ne tik 
švente, bet ir nuostabiai gra
žiu rugsėjo oru. Šie atlaidai ir 
visų mūsų maldos teikia viltį, 
kad mūsų parapijos globėja -
Šiluvos M. Marija ir toliau 
globos mūsų parapiją. 

Aldona V. 

po $20-J. Astas, A. Bungar
dienė, A. Deksnienė ir šeima, 
T. Kareckienė, H. Liaukienė, 
A. Sakalas, E.M. Skorupskai, 
P. Styra, F. Venckevičienė, 

K.G. Žukauskai; $10 - R. 
Bartninkienė, M.F. Gudins
kai, A. Žukauskienė; $5 - M. 
Ribij. Dėkingas komite
tas visiems aukotojams. 

A.a. SVAINĮ JURGĮ 

BUBNĮ prisimindama Elena 
Bubnienė Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo $200. Ko
mitetas dėkoja už jos nuolati
nę paramą Lietuvos vaikams. 

A.a. STEFANUAI KAL
VAITIENEI Hamiltone mi
rus, užjausdamas &_iminaičius, 
jos atminimui Z. Cečkauskas 
Tėviškės žiburiams aukojo 
$20. 

VIiniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v .v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausd inimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

{prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kul/e!';/us 



HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO 

KOOPERATYVAS TALKA 
SKELBIA, KAD ŠIEMET BUS PASKIRTOS TRYS MOKSLUI 

TĘSTI STIPENDUOS 
Kandidatuojantis/ė turi būti: 
• TALKOS narys (ė); 
• Registruotas valdžios pripažintoje aukštojo mokslo institucijoje; 

Pirma stipendija - 2,500 dol.; antra stipendija - 1,500 dol.; 
trečia stipendija - 1,000 dol. 

Kandidatai turi pateikti pareiškimą, kuriame būtų ši informacija: 
• Gimnazijos baigimo kursų rezultatai (Transcript); 
• Aukštojo mokslo institucijos registracijos įrodymas (pakvitavimas); 
• Įrodymas, kad asmuo dalyvauja visuomeninėje veikloje, organizacijoje t.t.; 
• Savęs apibūdinimas, kuriame būtų mokslo/ateities tikslai; 
• Ar gavęs kitų stipendijų (grants) ir t.t. 

Yi.s~ prašymai v~u atitink~mais .. do.~um~ntai~ turi būti pristatyti TALKOS vedėjui 
iki s.m. gruodzm l d. StipendIJŲ 1sdav1mas Įvyks per TALKOS metinį susirinkimą 
2010 m. kovo mėn. 
PRAŠYMUS SIŲSTI ADRESU: Rimas Sakalas, 830 Main Street East, Hamilton, ON 

L8M 1L6; tel. 905 544-7125; faksas: 905 544-7126. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikuręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams - 3.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

(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 

London, ON 
NORINTYS UŽPRAŠYTI 

sekmadienines Mišias už savo 
artimuosius, prašomi kreiptis 
į Rūtą Dragunevičiūtę, kuri 
veda sekmadieninių Mišių ka
lendorių. 

TŪKSTANTMETĖS 
EVANGELIJOS ŽINIOS IL
GAAMŽEI LIETUVAI iškil
mės įvyks spalio 31 ir lapkri
čio 1 d.d. Spalio 31, šeštadie
nį, 2 v.p.p. - arkiv. S. Tamke
vičiaus, SJ, paskaita Prisikėli
mo parapijos salėje Toronte ir 
susirinkusiųjų pabendravimas 
su svečiu. Lapkričio l, sekma
dienį, kapinių lankymo dieną, 
3 v.p.p. - Anapilio parapijos 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios, kurias su suvažia
vusiais lietuviais kunigais au
kos arkiv. Sigitas Tamkevičius, 
SJ. Visi londoniečiai kviečia
mi iškilmės~ dalyvauti. 

RUGSEJO 27, sekmadie
nį, Mišios bus aukojamos spe
cialia intencija. 

Istorinio 
paveldo paieškos 

ir vertinimas 
Atkelta iš 5-to psl. 

Ypač yra vertingas 1883 
metais F. Kuršaičio Karaliau
čiuje išleistas lietuvių-vokie
čių kalbų žodynas. F. Kuršaitis 
vartojo ir kitų seniau išleistus 
žodynus, kaip antai Širvydo 
lotynų-lenkų-lietuvių kalba 
išleistą 1713 m., ir vėliau pasi
rodžiusius Milkės ir Nessel
mano. Neseniai iš Toronto 
perkeltas Jūrinės knygos fon
das ruošia angliškai-lietuvišką 
žodyną, tinkamą vartoti pro
fesionaliems jūrininkams. Pa
grindan imama kapitono Vi
liaus Pakalniškio leidinys Lai
vybos sąvokų aiškinimas. Žo
dyno sudaryme dirba jūrinin
kai, buriuotajai ir kalbininkai. 
Tikimasi, kad per pora metų, 
jūrinis žodynas atsiras knygy
nų lentynose. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Rima Čerkeliūnie
nė, 87 m., daug rašiusi spau
doje apie meną ir lietuvius 
menininkus, mirė liepos 27 
d. Niujorke. Velionė karo 
pabaigoje atsidūrė Vokieti
joje. Studijuoti pradėjo Tue
bingeno universitete, o stu
dijas baigė atvykusi į JAV, 
"Magna cum laude" Que
en's kolegijoje, įsigydama 
meno istorijos specialybę. 
Vokietijoje ištekėjo už žino
mo sporto žurnalisto arch. 
Kęstučio Čerkeliūno. Atvy
kę į Ameriką įsikūrė Bruk
line (NY). 1980 m. Čerkeliū
nų šeima išvyko į Miunche
ną, Vokietiją, kur K. Čerke
liūnas darbavosi "Radio 
Free Europe". R. Čerkeliū
nienė labai mėgo meną, lite
ratūrą, teatrą ir buvo gera 
sportininkė. Palaidota šalia 
vyro Kęstučio St. Charles 
kapinėse, Tarmingdale vie
tovėje. 

Gudija 
Gervėčių parapijos šven

tovė, kaip rašoma Lietuvių 
godose, yra įtraukta į 15 gra
žiausių, geriausiai tvarkomų, 
prižiūrimų bei labiausiai lan
komų šventovių. Tai esąs 
nuopelnas ilgamečio parapi
jos klebono kun. Leono Nes
tiuko. Rimdžiūnų lietuvių 
vidurinės mokyklos moks
leivė Rasa Žvanginytė daly
vavo Lietuvoje, Nidoje, itin 
gabiems moksleiviams skir
toje stovykloje. Gervėčių 
klubo nariai šią vasarą suor
ganizavo talką Lietuvos vie
tinės rinktinės karių kapams 
sutvarkyti Ašmenoje. Šių ka
pų tvarkyme dalyvavo ir vie
tiniai gyventojai gudai. Pa
sak Gervėčių klubo vadovo 
Alfonso Augulio, jei pavyks 
gauti lėšų, šio klubo pastan
gomis bus atnaujinami kry
žiai, tvorelės ir toliau tvar
koma aplinka. Gervėčių 

kraštietė Malvina Miškinie
nė Palegrindoje, savo įreng
tame muziejuje Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėji
mo proga išaudė Lietuvos 
himno tekstą, skirtą Lietu
vos prezidentei Daliai Gry
bauskaitei. 

Janina Karmazienė, pa
sižymėjusi Gervėčių krašto 
dainininkė, atšventė 75-erių 
metų amžiaus sukaktį. Su
kaktuvininkė gimė 1934 m. 
birželio 7 d. Girių kaime, 
Gervėčių parapijoje. Be jos, 
šeimoje augo sesuo Genė ir 
broliai Jonas bei Povilas. Ji 
buvo pati jauniausia šeimoje 
- guvi ir žingeidi mergaitė, 
mokėsi lietuviškoje mokyk
loje. 1956 m. ištekėjo už 
kraštiečio Juozo Karmazos 
ir išgyveno kartu beveik 50 
metų. Pasižymėjo gražiu bal
su, džiuginančiu savuosius ir 
kitus. Ji - ilgametė Gervėčių 
krašto folklorinio ansamblio 
"Žilvitis" narė. Jos garbinga 
sukaktimi džiaugiasi dukte-

rys Natalija, Olga, Lena, 
Marija ir sūnus Povilas bei 
jų šeimos, o taip pat ir ją pa
žįstantys kraštiečiai. 

Australija 
A.a. Juozas Vitartas, 85 

m., pasižymėjęs labdaros 
veikloje, mirė birželio 17 d. 
Kanberoje. Velionis gimė 
1923 m. Kaltinėnuose, Že
maitijoje, augo trijų seserų 
ir trijų brolių šeimoje. Mo
kėsi Kretingos pranciškonų 
gimnazijoje. Sovietams arti
nantis pasitraukė į Vokietiją, 
o 1949 m. išvyko į Australiją. 
Dvejų metų sutartį atliko 
ūkyje. Po to gavo darbą tele
fono linijų tiesimo bei taisy-
1!1-o firmoje Alburyvietovėje. 
Cia jis susipažino su Elva ir 
su ja sukūrė šeimą. Šioje vie
tovėje jaunoji šeima įsigijo 
nuosavą pastogę. Susilaukė 
dviejų dukterų ir sūnaus. J. 
Vitartas mėgo bitininkystę. 
Vienu metu jis turėjo 100 bi
čių avilių. Pajamos už medų 
padėjo išlaikyti šeimą. 1972 
m. Vitartai persikėlė gyventi 
į Kanberą ir gavo toje pačio
je srityje darbą, tik geresnė
mis sąlygomis. Jis buvo itin 
geros širdies žmogus. Mielai 
padėdavo kitiems. Čia jis 
įstojo į "Lions" labdaros klu
bą, kuriame su pasiaukojimu 
darbavosi daugelį metų. Jis 
buvo apdovanotas aukščiau
siu "The James D. Richard
son" garbės pažymėjimu; ra
do laiko ir lietuviškai veiklai 
- darbavosi ir Lietuvių klu
be, kurį laiką eidamas ir pir
mininko pareigas. Velionis 
palaidotas iš Belconner lai
dotuvių koplyčios. Su juo at
sisveikino duktė Brenda ir 
sūnus Petras bei "Lions" 
klubo direktorius Roger 
Bean. Velionies liūdi žmona 
Elva, dukterys Brenda bei 
Neola, sūnus Petras, vaikai
čiai ir kiti artimieji. 

Britanija 
Londone rugpjūčio 26-

rugsėjo 4 d.d. vyko paroda, 
kuria buvo paminėtas Balti
jos kelias. Jos rengėjai -
Mantas Sauja, Ingutė Sora
kaitė, Liudas Grakauskas ir 
Andrius Kasparavičius. Jie 
surinko vaizdajuostes, fil
muotas 1989 m. rugpjūčio 
23 d., kai žmonės, susikabinę 
rankomis, stovėjo kelyje nuo 
Talino iki Vilniaus, reikalau
dami Baltijos kraštams ne
priklausomybės. Skirtingų 
autorių, tuo pačiu metu fil
mavusių Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje, medžiaga su
montuota į tris atskiras dalis. 
Nufilmuoti vaizdai buvo 
rodomi trijuose ekranuose. 
Parodos atidarymas vyko 
Europos komisijos atstovy
bėj e Britanijoje, 12 Star 
Gallery patalpose. Šių me
tų liepos pabaigoje Baltijos 
kelias buvo įtrauktas į 
UNESCO Pasaulio atmin
ties registrą. JA 
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Š.m. liepos pradžioje dau
gybė išeivijos lietuvių viešėjo 
Lietuvoje, dalyvavo Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų šventės 
renginiuose kaip dalyviai ir 
žiūrovai. Rita Karasiejienė 
toje šventėje rūpinosi iš užsie
nio atvykusiais šokėjais. Rita 
Narušytė-Karasiejienė, gimu
si Kanadoje, iš profesijos -
mokytoja, tačiau jos pašauki
mas - tautiniai šokiai. Kartu 
su vyru Juozu 37 metus Rita 
vadovavo Thronto tautinių šo
kių ansambliui "Gintaras". 
1988 m. ji buvo Vili Tuutinių 
šokių šventės Hamiltone vie
na iš meno vadovių, Pirmosios 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tės, vykusios Lietuvoje 1994 
m„ šokių dienos išeivijos vyr. 
baletmeisterė. 2000 m. kartu 
su vyru Juozu buvo XI Tuuti
nių šokių šventės Turonte me
no vadovai. 2007 m. ir 2009 
m. - Lietuvos dainų šventės 
išeivijos šokėjų grupių koordi
natorė. Nuo 2006 m. iki 2009 
m. - Lietuvių tautinių šokių 
instituto valdybos narė, ryši
ninkė su Lietuva. 

- Kokius jspūdžius panive
f.ėte iš lventės? 

- Parsivežėme eačius gra
žiausius įspūdžius. Sventė bu
vo nuostabi - joje buvo labai 
daug žiūrovų, iš visur atvyku
sių dalyvių. Ypatingai gera vi
sų nuotaika, visus ielektri
nanti šventinė euforija vyravo 
ir koncertuose, ir visame mies
te, net ir oras prie to prisidėjo. 
Kas vakarą vykdavo įvairios 
programos. Ne visur spėjome 
apsilankyti, nes po ilgų repeti
cijų kartais vakare jau nebe
būdavo jėgų kur nors eiti. 

Deja, ta šventinė nuotaika 
truputį sugedo, kai pamatė
me, kad Dainų šventės leidi
nyje nepaminėtos išeivijos 
grupės. Esu užklaususi šven
tės organizatorių, kodėl taip 
atsitiko. Visose prieš tai vyku
siose šventėse buvo išvardinti 
visi iš užsienio atvykę dalyviai. 
O ši kartą, aš, kaip išeivijos 
šokių koordinatorė, galiu pa
liudyti, kad viskas: ir grupės 
pavadinimas, ir vadovų pavar-

Gimtinės trauka nugali 
Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventei pasibaigus 

dės buvo įduota laiku ir dar 
patikslinta su organizatoriais. 
Labai gaila, kad Lietuvos 
Tūkstantmečio šventės leidi
nyje-metraštyje liks išvardinti 
tik Lietuvos vienetai be mūsų, 
iš viso pasaulio taip gausiai 
sulėkusių į gimtojo lopšio 
tūkstantąjį gimtadienį. 

- Buvau atsakinga už už
sienio lietuvių lokėjus. Kiek jų 
ir il kur dalyvavo hentėje? 

- Lietuvos Tūkstantmečio 
dainų šventės šokių dienoje 
"Laiko brydėm" dalyvavo be
veik 500 šokėjų iš šių kraštų: 
iš Argentinos - "Dobilas" ir 
"Gintaras", iš Australijos -
"Gintaras" ir "Linas", iš Gu
dijos - "Ašmena", iš Brazi
lijos - "Nemunas" ir "Ramby
nas", šokių studija iš Danijos, 
iš JAV - "Grandis", "Laumė", 
"LB Spindulys" ir Lemont 
"Spindulys", iš Kanados -
"Atžalynas", "Gintaras", "Gy
vataras", iš Latvijos - "Bijū
nas", iš Lenkijos - "Jotva" ir 
"Vyčiai", iš Rusijos - "Die
mantėliai", iš ŠVedijos - "Bal-

tija", iš Ukrainos - "Antra 
karta". 

- Kaip apibūdintumėte 
Dainlf šventės šokią vakaro 
programq? 

- Šokių programa vadi
nosi "Laiko brydėm". Šokių 
vakaras prasidėjo prologu, pa
vadintu "Pasaulio sutvėri
mas". Pirma dalis - "Lietuvos 
sukūrimas", antra - "Motulės 
namuose", trečia - "Būties 
ratu", paskutinė - "Išausim 
margą šokių raštą". Šokių va
karo apibendrinanti mintis -
visos šventės temos "Amžių 
sutartinė" papildymas. Tai 
"žmogus ir laikas": mūsų 
trumpo gyvenimo tėkmė ir 
tęstinumas, nenutrūkstanti 
kasdJenybė, istorija ir ši diena. 

Sokių vakaras prasidėjo 
pasaulio kūrimo vaizdais, pa
goniškais ritualais, perteiktais 
šokių judesiais. Vėliau visų 
dėmesys buvo nukreiptas į 
mūsų žemę - simbolinę Že
mę-Motiną. Patį didžiausią 
įspūdį padarė vakaro baigia
moji dalis - "Išausim margą 

šokių raštą". Ją atliko visi 
7,000 šokėjų, tai buvo drobės 
audimas šokyje, be galo įspū
dingi judesiai, o vaizdinis re
ginys - tiesiog neįtikėtinas. 
Ne be reikalo po šio šokio visi 
žiūrovai atsistojo ir jungėsi į 
nesibaigiančius plojimus. Ir 
rūbų gražumas, margumas, ir 
žalia žolės spalva, ir, žinoma, 
išrašytas žodis "LIETUVA" 
šią akimirką padarė pačią gra
žiausią visoje šventėje. Tuip ir 
norisi visiems priminti, kad 
tokią šventę turim turėti kiek
vienas savo širdyje, kad Lietu
va ir kito tūkstantmečio su
lauktų. 

- Kuo ypatinga buvo ši 
šventė, kaip skyrėsi nuo kitų? 

- Lietuvos Tūkstantmečio 
dainų šventėje dalyvavo nepa
prastai daug dalyvių ir žiūrovų 
- apie 60,000. Ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš viso pasaulio su
sirinkę lietuviai įrodė, kad 
gimtinės trauka nugali net ir 
ekonominę krizę. Vis dėlto 
įsigyti bilietus ir padengti visas 
kitas kelionės išlaidas susida-

Dainų š~entės šokių dienos dalių vyr. baletmeisterės: iš kairės - Zita Rimkuvienė Birutė 
Brazdliu~ Vanda Ver.lmlienė, išeivijos koordinatorė Rita Karasiejienė Šokių dien~s meno 
vadovė Laimutė Kisielienė ir Ilona Baltikauskaitė ' 

Išeivija Lietuvos Tūkstantmefio dainų šventėje š.m. liepos pradžioje 

rė nemažos sumos. 
Šventės metu visur buvo 

labai daug įvairių pasirodymų, 
koncertų ir i visus buvo ne
mokamas įėjimas, išskyrus tik 
šokių dienos, ansamblių vaka
ro ir pučiamųjų orkestrų kon
certus, į kuriuos reikėjo bilie
tų, tačiau ir juose buvo pilna 
žiūrovų. Reikia paminėti ir 
tai, kad šioje šventėje šokėjai 
dalyvavo ne tik, kaip įprasta, 
iš JAV, Kanados, Pietų Ame
rikos, Australijos ir Punsko, 
bet ir iš Švedijos, Ukrainos, 
Rusijos, Latvijos ir kitų kraš
tų, ko iki šiol nėra buvę. 

- Kas padėjo pasirūpinti 
šokėjų viešnage Lietuvoje? 

- Per Pasaulio lietuvių 
bendruomenę gavome kvieti
mą dalyvauti šioje Lietuvos 
Tūkstantmečio šventėje. Šį 
kvietimą perdavė Lietuvos 
Liaudies kultūros centras 
(LLK). LLK centro paskirta 
darbuotoja nuolat mums teikė 
informaciją, kurią aš platinau 
visoms išeivijos grupėms. Lie
tuvoje mums buvo parūpintos 
nakvynės viešbučiuose ir mai
tinimas repeticijų metu. Už 
visa kita susimokėjo patys šo
kėjai. Kai kurios šokių grupės 
pačios užsisakė autobusus, 
kurie juos vežiojo į repeticijas 
ir atgal, o visi kiti naudojosi 
visuomeniniu Vilniaus trans
portu. Dalyvio kortelė, išduo
ta organizatorių, ir buvo ne
mokamas leidimas naudotis 
Vilniaus autobusais ir trolei
busais. 

- Kokių darbų imsitės to
liau? 

- Dabar - poilsis. O kas 
toliau - nežinau. Turiu be galo 
daug patirties, žinių ir tikiuo
si, kad tuo pasinaudos išeivi
jos šokių grupės, ypatingai 
jauni, nauji vadovai. Tikiuosi, 
kad ir išeivijoje suorganizuo
sime dar ne vieną puikią šven
tę, nes esame tos pačios tūks
tantmetės Lietuvos vaikai. 

Parengta pagal pokalbį 
»mage 2009 m. rugpjūao 21 d. 

(Ntrs. R. Karasiejienės) 



Duburys arba gyvenimas ... 
be gyvenimo 

Neseniai pasibaigusiame Montrealio tarp
tautiniame 33-ajame festivalyje buvo parodyta 
apie 130 naujų kino filmų premjerų. Progra
mos skirsnyje "Žvilgsnis į pasaulio kiną" žiū
rovai galėjo pamatyti ir Lietuvos kino režisie
riaus Gyčio Lukšo meninį kino filmą Duburys, 
sukurtą pagal rašytojo R. Granausko to paties 
pavadinimo romaną. 

GYČ HJ J:.U!<ŠO !I ::.M.o\S 

DUBURYS 
llJ• .„ l 

Lietuvių kino režisieriaus G. Lukšo meninio 
kino filmo Duburys reklama 

Šiuolaikinės lietuvių literatūros naujų kū
rinių sraute tikriausiai nedaugelis pastebėjo 
prieš 6 metus išleistą nedidelės apimties R. 
Granausko romaną Duburys. Kaip ir ankstesni 
R. Granausko kūriniai - apysaka Gyvenimas 
po klevu, apsakymai, romanas Duburys pasa
koja apie eilinio žmogaus paprastą gyvenimą. 
Apie R. Granausko romano veikėjus nerašytų 
nei Panelė ar Stilius, nei kiti leidiniai, besipui
kuojantys negailestingai išoriškai ir vidumi 
apnuogintu vadinamųjų "žvaigždžių" gyveni
mu. Knygos (ir filmo) veikėjai yra tarsi gyveni
mo paribyje, įsukti į nelemto likimo ratą. Ro
mano veiksmo laikas - sovietinių dešimtmečių 

eilinio Lietuvos vaiko gyvenimas nuo vaikys
tės iki brandos metų. O tą gyvenimą galimą 
surašyti į vieną sakinį: gimė kaime, mokėsi, 
knyga tapo vieninteliu šviesos šaltiniu. Kaip ir 
visi jauni, paauglys Juozas troško supratimo, 
draugystės ir kažko gražesnio bent svajonėse: 
du mažo Lietuvos miestelio paaugliai, niekada 
nematę jūros, svajoja tapti laivo kapitonais. 
Nežymių įvykių grandinėje įsirėžia netikėtas 
skaudus įvykis: nuskęsta mokomas plaukti 
draugas. Savigrauža ir didelės netekties skaus
mas sugriauna visus ketinimus. 

Palikęs vieną mamą, kaime išaugęs vaiki
nas išvyksta į miestą (romane - tai Klaipėda) 
su viltimi nekartoti tarsi iš anksto pasmerktu
mu pažymėto tėvų gyvenimo. Darbas, gyveni
mas bendrabutyje, to gyvenimo būtinas ženk
las - vaišės, alkoholis ir dar alkoholis, pirmoji 
šiltesnio jausmo patirtis. Iš prigimties troškęs 
šilumos, pastovumo Juozas intuityviai bando 
priešintis šitam alkoholio ir pasmerktumo ra
tui. Vaikystėje beveik nepatirtą šilumą atiduo
da atsitiktinės draugės vaikams. 

Sutikęs daug iškentėjusią Mašą dėl jos 
skaudžios vaikystės patirties pajunta jai užuo-

oo Analizė 

jautą ir prieraišumą, kuris vėliau gal būtų ta
pęs meile. Abu bando kurti šeimos gyvenimą, 
džiaugsmo teikia įsigyta sava pastogė, stalas 
ar sofa. Du gyvenimo aplaužytus žmones su
artina ir baukštus, santūrus džiaugsmas tuo, 
kuris turėtų ateiti. 

Bet ... "duburys" - neišvengiamo tragizmo 
ženklas romane, stipresnis už dviejų žmonių 
norą išsiplėšti iš to pasmerktumo, atrodytų, 
žyminčio jų abiejų gyvenimus nuo pat gimimo 
(net vaikino vardas gimimo liudijime įrašytas 
su klaida). Maša - Marytė, dėl papildomo už
darbio rizikavusi savo sveikata ir praradusi 
kūdikį, jau nebepakelia išbandymų, sugrįžta į 
alkoholio, prievartos, savigriovos ratą. Juozas, 
netekęs jokios vilties ką nors pakeisti savo gy
venime, pasirenka nebuvimo kelią Ventos du
buryje, tam pačiame, kur prarado jaunystės 
draugą. 

Romane ryškėja apleisto, išardyto, mirš
tančio kaimo buitis, tylių kantrių kaip žemė 
žmonių (motina, kaimynė Lenkauskienė) pa
veikslai. Nejauki ir Lietuvos miesto, dvikalbio 
ir besistiepiančio bendrabučių ir daugiabučių 
pastatais, aplinka ir būtis. Juozą supa nedau
giakalbiai, gyvenimo vėtyti ir mėtyti žmonės, 
nepratę sau užduoti gilesnių klausimų ar atsi
plėšti mintimis ar svajonėmis nuo šiurkščios 
kasdienybės, sunkaus darbo. Net ir turimi no
rai, poreikiai labai daiktiški: butas, stalas, so
fa, stiklainis konservuotų žirnelių specialioje 
parduotuvėje. Rašytojas negausiais dialogais, 
labai paprasta kalba, neretai į puslapius perkel
damas tuometiniams Lietuvos miestams būdin
gą bendrabutinį daugiakalbį žargoną, atkuria 
labai nejaukų, nepalankų bet kokiai asmeny
bės saviraiškai sovietinio gyvenimo paveikslą. 
Nors Duburyje autorius kalba tik apie pagrin
dinius veikėjus ir jų labai ankštą pasaulį, bet 
jame paliestos ir kitos žmogaus prigimtinę tei
sę gyventi dorai griaunančios sąlygos: absoliu
ti valdininkijos valdžia, jos beribis cinizmas ir 
panieka dirbančiam žmogui, Vilnijos krašto ir 
jo žmonių beviltiška, gūdi būtis, kai gyventojai 
jau nebežino nei kas esą, nei kaip išsaugoti sa
vo žmogiškąją vertę. 

Ar daug pasikeitė nuo praėjusio laikotar
pio tas paveikslas? Ir dabar Lietuvoje šalia 
gražaus, sakytumei, reklaminio gyvenimo tais 
pačiais būdais - alkoholiu, fiziniu ir psicholo
giniu smurtu, godumu daiktams, kyšininkavi
mu, nepakantumu ir grubumu griaunama kas 
dar belikę iš Lietuvos, ypač mažų miestelių ir 
kaimo bendruomenių. Kas skaudžiausia - iš 
augančių jau nepriklausomais laikais dalies 
vaikų atimama galimybė šviesesnei būčiai, 
gražesnės asmenybės augimui ir ateičiai. 

R. Granausko knyga - tam tikros visuo
menės dalies veidrodis (per anksti parašyti -
buvusios) - baugus, skaudus ir įspėjantis, kad 
pavojingasis duburys kaip socialinių negero
vių visuma, jos literatūrinis įvaizdis romane, 
neišnyko, tebėra. Tai primena liūdna dabarti
nės Lietuvos visuomenės gyvenimo statistika: 
kiek žuvo, nusižudė, girtauja, nužudė. Neretai 
rašytojai jautriau nei kiti pastebi ir atskleidžia 
visuomenės negalių priežastis ir pasekmes, 
bet literatūra, deja, negali nieko pakeisti, tik 
įspėti apie fizinės ir dvasinės savigriovos kainą 
vienam žmogui, šeimai ir visai visuomenei. 
Duburys, romanas ir, tikiuosi, naujasis kino 
filmas parodytas Montrealio kino festivalyje ir 
Lietuvos ekranuose - įtaigus perspėjimo ženk
las. S. Katkauskaitė 

R. Granauskas. Duburys. Romanas. Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2003 m. 

~ Zuja šaltis apie mano skruostus, ran-
Kažkaip pirmadienis neturi šių epitetų ... 

Kasdienybės strategija 18 kas, kojas ... Aš keikiu jį, bet kartu ir sutinku 
~ su jo piktadarystėm ... Ar silpna, ar stipri 
~ esu aš? z 
~ 

~ 
Skirtingos savybės 

Lauktas, ištikimas, mylimas savaitgalis. 

Darbų sūkurys mane nubloškė į pras
mės salą. Čia aš atsigaunu gyvybės vande
niu ir vėl puolu darbų sūkuriui į glėbį ... 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Skuodo mūšis, aprašy

tas Eiliuotoje Livonijos kro
nikoje, įvyko 1259 metais -
prieš 750 metų - kai 3,000 
žemaičių karių įsiveržė į 

Kuršą. Jų žynys-aukotojas 
metęs burtus ir nuspėjęs že
maičiams pergalę. Tada bu
vo dievams paaukotas gyvu
lys ir pažadėta jiems atiduo
ti trečdalis laimėto grobio. 
Vienas pagrindinių žygio 
tikslų buvo neleisti kalavi
juočiams įsikurti Žemaitijos 
pasienyje. Kuldigos komtū
ras Bernhard von Haren, 
prisivijęs su grobiu iš Kuršo 
grįžtančius žemaičius, Skuo
do laukuose bandęs pastoti 
jiems kelią, bet mūšį laimėjo 
kunigaikščio Vykinto veda
mi žemaičiai. Ši pergalė pa
drąsino žemaičius kovoti su 
ordinu ir toliau: po metų 
Durbės mūšyje žemaičiai šven
tė dar didesnę ir reikšmin
gesnę pergalę prieš kalavi
juočius. Archeologiniais ka
sinėjimais nustatyta, kad 
Skuodo mūšis galėjo vykti 
apie 6 km į pietvakarius nuo 
miesto, dabartiniame Luk
nės kaime. Vietinių gyvento
jų rūpesčiu mūšio vieta pa
ženklinta trimis liaudies meist
rų sukurtais stogastulpiais ir 
pasodintais ąžuolais. 

Mokslo metų pradžią, 
rugsėjo 1-ąją, Vilniuje paly
dėjo net keli koncertai. Tra
dicinį koncertą Laisvės die
nai ir mokslo metų pradžiai 
"Beauštanti aušrelė" Simo
no Daukanto aikštėje suren
gė Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas. Moksleivius, studen
tus, pedagogus ir visuomenę 
sveikino prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, švietimo ir 
mokslo bei krašto apsaugos 
ministeriai Gintaras Stepo
navičius ir Rasa Juknevičie
nė. Programą atliko Lietu
vos kariuomenės Garbės 
sargybos orkestras, Šiaulių 
valstybinis kamerinis choras 
"Polifonija", dainininkai Ra
minta Vaicekauskaitė, Ed
mundas Seilius, Laimonas 
Pautienius, Valstybinis dainų 
bei šokių ansamblis "Lietu
va", Šiaulių Didždvario gim
nazijos vaikq ir jaunimo šo
kių grupė "Sėltinis", seno
sios muzikos ir šokių an
samblių šokėjai, vokalinė 

jaunimo grupė "Kivi" ir kt. 
Šv. Jonų šventovėje grojo 

jungtinis Lietuvos ir Austri
jos jaunimo simfoninis or
kestras (M.K. Čiurlionio me
nų mokyklos vyresnių klasių 
stygininkai ir Austrijos muzi
kos mokyklų pūtikai), vado
vaujamas profesoriaus Sau
liaus Sondeckio. Su orkestru 
grojo ir jaunieji solistai -
tarptautinių konkursų lau
reatai. Vingio parke vyko 
trečias koncertas, kuriame 
programą atliko Andrius 
Mamontovas, "Bix", "G&G 
Sindikatas" ir kitos lietuvių 
studentų grupės. 

Quedlinburgo pilies mu
ziejuje rugpjūčio 28 d. buvo 

atidaryta Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui skirta paro
da. Quedlinburgo vardas pa
minėtas beveik šimtu metų 
anksčiau negu Lietuvos -
922 metais karaliaus Henri
ko I akte. Po jo mirties jo žmo
na Matilda 936 m. Quedlin
burge įsteigė Šv. Servacijaus 
moterų vienuolyną, kuriame 
1008-1030 m. buvo surašyti 
Quedlinburgo metraščiai. 
Juose aprašant Brunono 
krikščioniškąją misiją į pago
nių kraštus 1009 m. buvo pir
mą kartą paminėtas Lietu
vos vardas. Parodą "Lietuva: 
kultūra ir istorija" parengė 
Lietuvos dailės muziejus. 
Parodos atidarymo proga 
įvyko Lietuvai skirtas iškil
mingas koncertas, kuriame 
programą atliko pianistė 
Guoda Gedvilaitė ir smuiki
ninkas Vilhelmas Čepinskis, 
pagrodami M.K. Čiurlionio, 
Balio Dvariono, Robert 
Schumano bei Cesar Praneko 
kamerinius kūrinius. Paroda 
Quedlinburge buvo iki rug
sėjo 14 dienos, nuo rugsėjo 
17 d. buvo perkelta į Berlyno 
rotušę. Vėliau numatoma šią 
parodą rodyti kitose Euro
pos valstybėse, JAV, Japoni
joje bei Izraelyje. 

Valstybinėje dailės gale
rijoje nuo birželio 21 iki rug
pjūčio 23 dienos veikusi 
tarptautinė paroda "Spalvų 
ir garsų dialogai. Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio ir 
amžininkų kūryba" sulaukė 

apie 15,000 lankytojų. Mo
derniai įrengta paroda supa
žindino su XX š. pradžioje 
menininkų protus jaudinu
sia simbolizmo ir moderniz
mo idėja - dailės ir muzikos 
bendrystės paieškomis, kū
rybinius ir dvasinius saitais, 
siejusiais lietuvių menininką 
M.K. Čiurlionį (1875-1911) 
su jo amžininkais Vakarų ir 
Vidurio Europoje. Parodoje 
buvo pristatyti 187 dailės kū
riniai - M.K. Čiurlionio, l. 
Aalto, A. Benois, V. Kan
dinsky, F. Kupkair kt. darbai. 

Parodos metu buvo su
rengta tarptautinė mokslinė 
konferencija "Tarp tylos ir 
garso. Meno idėjų migracija 
M.K. Čiurlionio ir amžinin
kų kūryboje" bei koncertas, 
kuriame kompozitorių M.K. 
Čiurlionio, Aleksandr Skria
bino, Arnold Schoenbergo 
ir Gabriel Faure kūrinius at
liko Lietuvos valstybinės 
premijos laureatas Ciurlio
nio kvartetas ir pianistai Jur
gis Karnavičius bei Riman
tas Vingras. 

Visuotinės lietuvių en
ciklopedijos XV tomas pa
siekė skaitytojus ir prenume
ratorius rugpjūčio mėnesį. 
800 puslapių tome skelbiami 
straipsniai nuo Mezas iki Na
gurskiai bei I-XIV tomų pa
pildymai. Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas 
planuoja tęsti enciklopedi
jos leidybą po du tomus per 
metus. GK 
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90-179 dienų .................. 1.00% Taupomoji sąskaita 1.00% 

180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.00o/o čekių sąskaita iki 0.25% 

2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.5 0% 
4 metų .............................. 1.75% 
5 metų ............................... 2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.20% 

Amerikosdol GIC 
1 metų terrn. ind ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.15% 
1 metų ................................ 1.3 0% 
2 metų ................................ 1.90% 
3metų ................................ 2.25% 
4 metų ............................... 2.50% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA .................................. 3.00% 
RRSP irRRIFatviras,kin1antis 1.25% 
1 metų .............................. 1.55% 
2 metų .............................. 2.15% 
3 metų .............................. 2.50% 
4 metų .............................. 2.75% 
5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G l 
Tel. : 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč . 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Da rbo laikas: 

9:00- 3 :30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:0 O -12:3 O 

PRANEŠAME 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .................................... 7.00% 

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1metų ......................................... 3.25% 
2 metų „ .. „ •... „ ... „ ... „ ... „ •.. „ •.. „ ... 3. 75% 
3metų .... „ •... „„ ... „ •.... „ •... „ •.... „ •. 4.25% 
4metų ......................................... 4.50% 
5metų .... „ •... „„ ... „ •.... „ •... „ •.... „ •. 5.00% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .............................. 3.00% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Nuo rugsėjo td. skyrius Anapilyje d· 
Antradieniais 9:00v.r.-3:30p.p., 
Ketvirtadieniais 12 :OOp.p.-7:00v.v., 
Sekmadieniais 9:00v.r.-12 :30p.p. 

KOLEGIJŲ IR UNIVERSITETŲ STUDENTAM 
primename, kad stipendijų prašymų anketos 
priimamos iki 2009 m. rugsėjo 30d. 
ŠIEMET BUS PASKIRTOS 5 STIPENDIJOS: 
1-$1500 ir 4 po -$1000 tinkantiems kandidatams 

ci 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc .OLS OLIP 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

@RTODONTĖ 
1 •. H,...,„.,. Dr. Skaistė Našlėnaitė 

D.D.S., M. e., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

R oyal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, M8W JCS 

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Kelias į Veros namus suk
davo vis dažniau ir dažniau. 
Tučiau atsisakyti blogų draugų 
Aurimas neįstengė. O globėjų 
perspėjimus priėmė kaip pa
vyduliavimą, piktumą. Kol 
vieną dieną pabėgo pas Ma
žeikiuose gyvenančią seserį. 
Pusmečiui. Globėjai Aurimą 
priėmė atgal kaip nieko nebu
vę. Tučiau tai buvo ne vienin
telis Aurimo pabėgimas ir pri
ėmimas. Kaip niekur nieko. 
Vera Aurimu tikėjo. Ne veltui 

Dievo planas 

- Negaliu pagalvoti, kiek 
blogo globėjams pridariau. O 
jie man tik gero linkėjo. Ir 
baudas už mane mokėjo, ir iš 
Policijos traukė, ir sveikata 
rūpinosi. Ilgai to neįvertinau. 
Jei ne jie, gal dabar būčiau 
kalėjime, gal - negyvas. Jie -
tikroji mano šeima, - sako vai
kinas. 

Globėją tikėjimo stebuklas 

Globėjų pakantumas ir 
kantrybė bei Aurimo pastan
gos jį pakeitė neatpažįstamai. 
Aurimas šviečia. - Galiu pa
tarti tiems, kuriuos įvaikins ir 
stengsis dėl jų - tai įvertinti, -
sako Aurimas. 

Aurimas džiaugiasi, kad 
jo pasikeitimą pastebi visi: ne
beliko blogos kompanijos, ku
ri jam net grasino ir šaipėsi, 
neliko keiksmų, alkoholio. Vi
są tai Aurimas priima kaip 
stebuklą iš Dievo. Ir tai, kad 
juo patikėjo. 

- Negaliu gert ir Dievui 
tarnaut vienu metu. Thi labai 
didelė veidmainystė, - sako 
vaikinas. 

Dabar Aurimas veda sek
madienines tikybos pamokė
les vaikams, dirba stovykloje 
vadovu. Šiam darbui, anot 
Aurimo, reikia kantrybės, iš
minties ir idėjų. 

- Darbas su vaikais man 
labai patinka. Pagalvojau apie 
tai, kad norėčiau dirbti socia
linį darbą, gal net Medeikių 
vaikų namuose, - pasakoja 
Aurimas ir priduria, jog labai 
norint, tikint ir įdedant daug 
pastangų svajonės išsipildo. 

Dabar Aurimas mokosi 
vakarinėje mokykloje ir dirba. 
Laisvalaikiu ima į rankas pieš
tuką ir piešia. Mėgsta žaisti 
krepšinį, didžiuojasi iškovo
tais diplomais. Aplinkiniai pa
stebėjo, kad Aurimas turi ak
torinių sugebėjimų. Nors pir
mieji žingsniai scenoje buvo 
neryžtingi, tačiau baimė nu
vilti žmones, kurie juo patikė
jo, įveikė jo neryžtingumą. 

Esu sveikas, dirbu. Kiek 
uždirbu, tiek pakanka. Turiu 
šeimą, kuri mane myli. O kar
tais juokais rodau i bažnyčią ir 
sakau: žiūrėkit, kokioje pilyje 
gyvenu, - šypsosi Aurimas. 

Svarbiausias žmogus 

Pats svarbiausias žmogus 
Aurimo gyvenime - Ramunė. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

~.U-*"4 ft~ 
DENTAL V#7 ®mfi?j] 

--

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 
115 Lakcshorc Road E. 
Mi issauga, ON L.5G 1E5 

(905) 785-3900 

._._ __ __, www.watcr. idcdcntal.ca 

104-3945 Doug Lcavcns Blvd. 
Mi i auga, ON L.5N OA5 
www.9thlincdcnlal.ca 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalo , at iradusios ryšium u kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų udarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoj amo turto pirkimas/pardavimas 
• kon ullacijo L ietuvos respublikos tei ės klausimais 

295 T he Wcst Mall, 6tb Floor, Toronto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: m 1-w.pacclawfi rm.com El. pašt <L~ : lawyers@'pacclawfirm.com 

Po mėnesio jų vestuvės. Apie 
Ramunę jis kalba labai šiltai. 

- Ramunę sutikau bažny
čioje. Ji atėjo į mano širdį. Il
gai tikrinau, ar tai meilė, ar 
susižavėjimas. Dėl šio žmo
gaus kovojau, meldžiausi. Bi
jojau jai atskleisti savo jaus
mus. Bijojau, kad neatstumtų. 
Aš ne toks, kuris keičia mer
ginas. Mano jausmai Ramu
nei tik stiprėjo. Noriu būti ge
ras, rodyti jai daugiau dėme
sio. Noriu, kad mano šeima 
būtų pavyzdys mano vaikams. 
Kad jie nepatirtų to, ką patyriau 
aš, - kalbėjo Aurimas. 

Mamos nesmerkia 
Aurimas nesmerkia ir sa

vo tikrosios mamos. 
- Ant nieko nepykstu. 

Mama negalėjo įveikti savęs. 
Sesuo prieš pusantrų metų ją 
buvo parsivežusi pas save, 
bandė pastatyti ant kojų, ta
čiau nieko neišėjo. Nuo to lai
ko mamos nemačiau. Jau de
šimt metų nemačiau sesers, 
kuri gyvena Ispanijoje. Kar
tais susitinkame su broliu, vy
riausia Mažeikiuose gyvenan
čia seserimi. Man, jauniau
siam šeimoje, teko pakelti 
daugiausia vargo. Bet, matyt, 
toks buvo Dievo planas - jis 
norėjo, kad viskas pasikeistų, 
- sakė Aurimas ir pridūrė: su 
Dievu gali pakilt ir atsistot. 

Edita Mikelionienė, 
Biržiečių žinios (2009.VIl.21) 

Kompiuteris 
galiūnas 

Toronto universiteto Sci
Net mokslininkai, IBM Corp 
ir Compute Canada moksli
ninkai sukūrė patį didžiausią 
Kanadoje ir vieną iš penkioli
kos didžiausių pasaulyje kom
piuterių. Naujasis superkom
piuteris galės atlikti 300 trili
jonų operacijų per sekundę. 
Jo greitis ir kitos techninės 
galimybės pravers, apdoro
jant duomenis, gautus iš Large 
Haddron greitintuvo; kuriant 
klimato kaitos modelius; kos
moso, medicinos, astrofizikos 
ir kitose mokslo tyrimo sri
tyse. 

Pats galingiausias pasau
lyje kompiuteris yra Kalifor
nijoje, Livermore valstybinėje 
laboratorijoje. Jo pajėgumas 
yra 100,000 kartų didesnis nei 
įprasto mūsų visų turimo 
kompiuterio. Inf. 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento vizas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventojo statuso pareiškimus 

Verčia dokwnentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA :MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracij os srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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Sostinės reprezentacinei 
aikštei - Vytis 

Karališkos kilmės valsty
bės, kokia yra ir Lietuva, turi 
savo simbolius -vėliavą, her
bą ir himną. Šie simboliai yra 
įrašyti į Lietuvos respublikos 
Konstituciją. Save gerbiančios 
valstybės savo simbolius pa
prastai išaukština sostinėse. 
Siemet Valstybės dieną Ku
dirkos aikštėje jau atidengtas 
paminklas himnui ir jo kūrėjui 
Vincui Kudirkai. Vėliava ir 
herbas paminėto išaukštini
mo tebelaukia. Kunigo Ro
berto Grigo (XXI amžius 
2006.IX.29 ir LLKS leidinys 
Varpas 2006.XII) bei seimo 
nario Kęstučio Masiulio 
(ELTA, 2009. VIl.8) siūlymai 
reprezentacine paskelbtoj e 
sostinės Lukiškių aikštėje pa
statyti paminklą - Vytį - pats 
tinkamiausias būdas herbo iš
aukštinimui. O vėliavą seimas 
įstatymu turi grąžinti į jos pri
val omą vartoseną visuome
nėje. 

Lietuvos laisvės kovų da
lyviai jau keliolika metų deda 
pastangas parengti Lukiškių 
aikštės projektą. Tučiau vy
riausybė rūpestį nustūmė Vil
niaus miesto savivaldybei, ku
ri, pirmenybę teikdama staty
boms bei kitokiam verslui, Lu
kiškių aikštės tvarkymo reika
lą iš tikrųjų marino. Kita ver-

tus, nebuvo ir apibrėžtos aikš
tės sutvarkymo idėjos, todėl 
skelbiamų konkursų dalyviai 
blaškėsi tarp įvairių, abstrak
cijoms prilygstančių, siūlymų. 

Valstybės simbolis Vytis iš 
tikrųjų būtų tinkamiausias pa
minklas reprezentacinėje sos
tinės aikštėje. Prie jo galėtų 
rasti vietą ir kovotojų už laisvę 
atminimo įamžinimas: "Amži
noji ugnis", simboliniai neži
nomo partizano kapas, neži
nomo kario kapas ir nežino
mo tremtinio kapas (istoriko 
akademiko Antano 'fylos siū
lymas). Tukiu būdu, skelbiant 
naują konkursą, jo dalyviai 
jau turėtų apibrėžtą idėją, ga
lėtų siūlyti konkrečius spren
dinius. 

Po Valstybės dienos ir 
Lietuvos tūkstantmečio minė
jimo prezidentas Valdas Adam
kus išreiškė apgailestavimą, 
kad sostinėje prie namų buvo 
mažai vėliavų. Apgailestavi
mas, žinoma, kiek pavėluotas, 
nes 2002 metais Lietuvos hbe
ralų sąjungos iniciatyva bei 
socialdemokratų palaikymu, 
seimas, neva gyventojų lėšų 
taupymo dingstimi, vėliavų iš
kėlimą per valstybines šventes 
taip "liberalizavo", kad ne tik 
piliečiai, bet ir valstybinės 
įstaigos jas iš vartosenos iš-

stūmė, o prezidentas anuomet 
net susirūpinimo neišreiškė. 
Pritrūko tuomet seimui ir 
valstybės vadovui išminties, 
jei jau rūpėjo piliečių išlaidos, 
dovanoti kiekvienai šeimai po 
vėliavą ir pareikalauti jas pri
valomai kelti valstybinių šven
čių proga, be to, padovanoti 
kiekvienam piliečiui pilietiš
kumo pradžiamokslį - Lietu
vos respublikos Konstituciją. 
Mums tolima Kazachija savo 
piliečiams vėliavas dovanojo. 
Kaimyninėje Latvijoje per 
šventes vilnija vėliavų jūra. Gi 
per Dainų šventės atidarymą 
Katedros aikštėje Vilniuje 
tūkstantinėje minioje tesim.a
tė viena kita didesnė vėliava 
ir labai nedaug mažesnių. Čia 
dera pridurti, kad norintieji 
vėliavą įsigyti net sostinėje jų 
su žiburiu turi ieškoti. 

Lieka viltis, kad Valstybės 
herbas paminklo pavidalu at
siras sostinės reprezentacinė
je aikštėj e, o prie vėliavos iš
aukštinimo ir prie pagarbos 
jai tiek valdžioms, tiek visuo
menei tenka sugrįžti. Pagarbai 
ir valstybės simbolių išaukšti
nimui ypatingą dėmesį pirmu
čiausia privalo rodyti valdžios, 
ypač aukščiausios. Tui - jų 

šventa priedermė. 
Algimantas Zolubas 

Geriau - nematyti, nežinoti 
Iš anksto suplanavus, Sei

mo rūmuose buvo sutelktos 
didelės specialiai apmokytų 
vyrų pajėgos, kurios organi
zuotai ir koordinuotai "sir
taki" žingsniu š.m. sausio 16 d 
puolė legalaus mitingo daly
vius Vilniuje, "vaišindami" 
bananais, dujomis ir guminė
mis kulkomis. 

Kadangi šie veiksmai pla
niniame tarpsnyje buvo aki
vaizdžiai netolygūs ir nepro
porcingi galimoms iš mitin
guotojų grėsmėms, kad iš
vengtų atsakomybės už būsi
mas pasekmes, vidaus reikalų 
ministeris R. Palaitis išvyko iš 
Lietuvos, o jį laikinai pavada
vo krašto apsaugos ministerė 
R. Iuknevičienė! Dabar visi 
neigia, kad ji davė įsakymą 
naudoti jėgą, bananus, dujas 
ir kulkas. Bandoma įteigti, 
kad policininkai savarankiškai 
"sušoko sirtakį". Nors visi tiek 
aikštėje, tiek prie TV ekranų 
matėme juodai kostiumuotus, 
kaskėm-maskėm ir skydais 
mundiruotus, bananais, du
jom ir kulkom apginkluotus 
bei komandinius veiksmus la
bai sinchroniškai atliekančius 
pareigūnus. Jokios saviveiklos 
ir savarankiškumo - akla jė
gos mašina, vykdanti įsaky
mus. 

Slėpimasis už bobų sijonų 
- grynai lietuvių tautinis prasi
manymas, nors atsakingo as-

mens atsakomybės vengimas 
- senas Gorbio manevras. Dar 
atsimename, kai jo vis nebū
davo namie ir jis tikrai, tikrai 
nežinojo nei apie "kastuvėlių 
balių" Gruzijoje, nei apie "ba
nanų balių" prieš Laisvės lygą 
Lietuvoje, nei apie tankais 
traiškomą jaunimą Vilniuje 
sausio 13! Bet sovietinės veik
los vykdomus pagal kietai su
ręstus modelius - projektus 
su visais patvirtinimais, para
šais ir antspaudais. 

Tuo tarpu pirmą kartą 

Lietuvos istorijoje panaudo
jus prieš teisėtą mitingą ašari
nes dujas ir gumines kulkas, 
vidaus reikalų ministerio ne
buvo netgi Lietuvoje! Jis, o 
ne krašto apsaugos ministerė, 
tiek už tai, kad įsakė imtis jė
gos priemonių, tiek ir už tai, 
jei nedavė tokio įsakymo, bet 
nesuvaldė savivaliaujančios ir 
savo įgaliojimus viršijančios 
policijos. (Dalis straipsnio 
"Pasislėpę ... " Red.) 

Dr. R. Gajauskaitė, 
kriminologė 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdienin ių kintamųjų palūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

l metų 1.55% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 
l metų iškeičiamas 1.15% 

1---------------1 Neša metines ar sudėtines 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.00% 

"Planas 24" Kasdieninių 
pal ūkan ų čeki ų / taupomoji 
Balansas: $0-$4,999.99 0 .025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00- $24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 
l metų 1.30% 
2 metų 1.90% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iške ičiamos 1.00% 
l metų JAV dolerių 0.85% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 
90- l 79 dienų 
180-269 dienų 

1---------------1 270-364 dienų 
JAV DOLER IŲ KASDIE N I N I Ų 1 metų 

1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

PALO KANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš term iną 

možesniois nuošimčiais 
Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

3.00% 1-------------t 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.65% 
3.40% 
3.60% 
3.75% 
4.00% 
5.00% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdienin ių 
kintamų jų pa lūkanų 
l metų 
2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1---------------1 5 metų 

1.20% 
1.55% 
2.15% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti ke i č iami be įspėjimo 

MH 
PARAMA 

www. pa rama .c a 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai . Malonus ir sąž ini ngos asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ke1v 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEšSEZONINIS ORO WSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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Lietuvos piligrimai 
- Viduržemio jūroje 

Tęsinys iš nr 37 

Didžiuojamės savo vėliava 
Lietuvos vandens piligri

mai, jachta Gold of Lithuania 
plaukiantys aplink Vidurže
mio ir Adrijos jūras, sėkmin
gai tęsia kelionę, kartodami 
prieš 400 m. buvusią LDK Mi
kalojaus Kristupo Našlaitėlio 
piligriminę kelionę po Arti
muosius Rytus ir Pietų Euro
pą. Tik dabartinės kelionės 
tikslas kiek kitoks: ne tik pa
tiems pamatyti pasaulio, bet 

nai: ... "Cha-cha-cha! Pirmojo 
etapo pabaigą atšventėme per
galingai. Čia jau akivaizdžiai 
jūrų dievas Poseidonas pasuko 
mūsų bures Atėnų link. Ir kas 
galėjo pagalvoti, kad kaip tik 
tą vakarą, kai mes ten atplauk
sime Lietuvos rinktinė susi
grums su didžiaisiais mūsų 
priešais nuo senųjų laikų -
rusais? 

Naktį iš rugpjūčio 23 į 24-
ąją praleidome Aegina saloje, 
maždaug 17 mylių nuo Atėnų. 
Korinto kanalą įveikėme jau 

Jachtos "Gold of Lithuania" įgula Korsikoje 

ir paskleisti aplankytose vals
tybėse žinias apie dabartinę 
Lietuvą, pakviesti bendradar
biauti. Įrašai jachtos dieno
raštyje ir elektroniniame tink
laraštyje rodo keliautojų pasi
ryžimą deramai atlikti pasi
rinktą misiją, įsimenančiai pa
sakoja apie kelionės nuotai
kas ir įvykius. 

Iš kelionės dienoraščio: 
rugpjūčio 17 d.: " .... Splite pri
sišvartavome uoste pailsėti ke
letui valandų - pavakarieniau
ti, nusiprausti, susitvarkyti ir 
pasirengti naktiniam plauki
mui . ... Beje, Splite pirmą kartą 
iškėlėme ir savo didžiąją vėlia
vą. Tenka pripažinti, kad atro
dė ji tikrai įspūdingai. Sykį jau 
pakėlėme trispalvę, tuo mo
mentu šiek tiek suvirpėjo širdis. 
Taip, mes, lietuviai, mylime sa
vo Lietuvą ir, garsindami jos 
vardą, keliaujame piligrimystės 
keliu". 

Rugpjūčio 25 d. (pirmojo 
plaukimo tarpsnio pabaiga, 
antrojo pradžia) 37° 54' Šiau
rės platumos, 23° 42' Rytų il
gumos, Alimos marina, Atė-

vakarėjant, taigi prisišvartuoti 
marinoje teko gilią naktį. Ap
linkui lakstė didžiuliai keltai ir 
greitaeigiai kateriai ant oro pa
galvių, įsirėžtų toks į bortą, iš 
visų mūsų liktų tik šlapia vieta. 
Pati sala puikutė - žavi archi
tektūra, mielas žuvų turgelis ir 
visur tvyrantis šviežios duonos 
kvapas. Pora sutiktų atėniečių 
pasakojo, kad nemaža dalis 
Atėnų gyventojų būtent šioje 
saloje įsigyja antruosius na
mus .... 

. . . Tokių vaizdų įkvėpti ir 
išplaukėme į Atėnus. O pake
liui gavome SMS žinutę iš ant
rojo etapo įgulos, kuri jau buvo 
apsistojusi Graikijos sostinėje, 
kad lietuviai susikaus su rusais. 
"Jėgai" - pamanėme. Puikes
nio būdo pergalingai užbaigti 
pirmąjį kelionės tarpsnį nė ne
buvo galima rasti. Staigiai pri
sišvartavome Atimos marinoje, 
mikliai nulėkėme į dušą, spė
riai susipakavome vyskupo pa
šventintą Lietuvos vėliavą ir -
pirmyn taksi į Olimpinį sta
dioną. Ar kam iš jūsų teko va
žiuoti Atėnų gatvėmis taksi 150 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

,.. visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 1 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 L.akeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

km/h greičiu? Ką gi - spėjome. 
Griausmavaldis Dzeusas sure
guliavo viską ... 

Įdomu, kur laikraščių ant
raštės: "Gold of Lithuania įgu
la padėjo lietuviams nugalėti 
rusus"? Nes kai jie mesdavo 
baudas, triūbinau štormo ragu 
iš visų jėgų ... 

9-0SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
... Rugsėjo 3-ąją vakare 

mūsų laukė dar vienas oficialus 
susitikimas Maltoje. Abiejų 
"Gold of Lithuania "projekte 
dalyvaujančių įgulų narius pri
ėmė Valettos vice meras Joseph 
Spiteri. Tarptautinės organiza
cijos JCI suorganizuotas rengi
nys pavyko puikiai: oficialioji 
dalis, kalbos, sveikinimai, do
vanos, lengvi užkandžiai ir dvi 
taurės - raudono bei balto -
vyno. Didžiausia naujiena ta, 
kad JCI Vilnius ir JCI Valetta 
pasirašė Twinning sutartį, kuri 
leis palaikyti artimesnius san
tykius tarp šiuose miestuose 
gyvenančių jaunųjų verslo ly
derių, keistis kontaktais ir bend
radarbiavimo patirtimi ... 

Visi keliai veda į Romą 

Jachtoje per kelionės sa
vaites keitėsi įgulos nariai, o 
įrašai dienoraštyje su apgai
lestavimu priminė, kad artėja 
jūros piligrimystės pabaiga. 

Rugsėjo 14 d.: ... "Taigi, į 
pabaigą eina ir trečiasis etapas. 
Liko tik viena piligrimystės sto
telė - Roma. Pamenu, iš Kroa
tijos išplaukėme dar tuo metu, 
kai mėnulis buvo jaunut jau
nutėlis, nelyginant nuotaka. O 
štai vakar vakare įplaukiant į 
Korsiką pradėjome regėti tai, 
kad po pilnaties jis jau kaip 
reikiant apdilęs. Tuojau bus ir 
visai delčia, panaši į stačiai 
pastatytą imperatoriaus Napo
leono kepurę. 

.. . Tačiau, kaip sako seno
vės patarlė: "'Visi keliai veda į 
Romą. Net ir jūrų." ... 

Per rudenėjančią Vidur
žemio jūrą pasiekę Korsiką, 
po įspūdingo priėmimo šioj e 
saloje aplankę Amžinąjį mies
tą Romą, jūros piligrimai ruo
šiasi paskutiniajam kelionės 
tarpsniui - grįžimui namo. 

Rugsėjo 26-28 d.d. nu
plaukę 5,000 jūrmylių, aplan
kę 9 valstybes, patobulinę bu
riavimo įgūdžius ir išdaliję ne
mažai kvietimų draugauti su 
Lietuva, jie grįš į Kroatiją Ši
beneko uostą. Iš ten - namo, 
į Lietuvą. (Pabaiga) 

Pagal "Gold of Lithuania" 
kelionės dienoraštį parengė -

Sigina Katkauskaitė 

• 

• Lietuvos krepšinio rink
tinės ir jos garbintojų sapnai 
dalyvauti pasaulio krepšinio 
pirmenybėse ir vėl garsinti 
Lietuvos krepšinio vardą su
žlugo. Jau pirmajame rate 
Lietuvos rinktinė iš keturių 
rungtynių įstengė tik vienas 
laimėti prieš gana silpną Bul
garijos komandą. Tačiau to 
užteko patekti į aštuonbaigmę 
su viltimi, kad komanda susi
klijuos ir pradės kovoti daug 
geriau. Deja, puoselėtos viltys 
neišsipildė ir jau pirmame aš
tuonbaigmės susitikime lietu
viai nusileido Slovėnijos rink
tinei 58:81. Šiuo pralaimėjimu 
beveik palaidojo visas viltis 
patekti į ketvirtbaigmę, nes 
reikėjo laimėti abi kitas rung
tynes prieš stiprias Ispanijos 
ir Serbijos komandas. Susiti
kimas su Ispanijos rinktine 
baigėsi mūsiškių pralaimėji
mu 70:84 ir tuo Lietuvos rink
tinė iškrito iš varžybų rato. 
Lietuvos krepšinis tokio pa
žeminimo nematė aštuone
rius metus. Mūsų krepšinio 
rinktinė pirmą kartą nuo 2001 
metų nepateko į Europos 
krepšinio čempionato ketvirt
baigmę. Ramūno Butauto 
auklėtiniai ne tik prarado gali
mybę kovoti dėl medalių, bet 
kitą vasarą garantavo sau 
atostogas - į pasaulio čempio
natą važiuos tik geriausios še
šios pirmenybių komandos. 
Po žeminančio mūsų šalies 
komandos pralaimėjimo Slo
vėnijos krepšinio rinktinei 
Europos čempionate visą kal
tę už nesėkmę prisiėmė Lie
tuvos rinktinės vyriausiasis 
treneris Ramūnas Butautas. 
Komandos strategas atsiprašė 
gausių Lietuvos krepšinio 
aistruolių ir prašė nesmerkti 
mūsų komandos krepšininkų. 

• Lietuvos vyrų kurčiųjų 
krepšinio rinktinė iškovojo si
dabrą Taivane vykstančiose 
XXI kurčiųjų vasaros olimpi
nėse žaidynėse. Pirmadienį 

žaidynių baigmėje Europos 
čempionai Lietuvos krepši
ninkai 73:90 (19:24, 21:18, 
17:22, 16:26) nusileido čem
pione tapusiai JAV rinktinei. 
Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė tapo Taivane vyks-

l'EOOS SPECIALISTAS 
CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
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llJo VIET E NEJAUTRA IR 
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352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-91 76 

tančių XXI kurčiųjų vasaros 
olimpinių žaidynių bronzos 
medalininke. Pirmadienį ma
žojoje baigmėje dėl trečiosios 
vietos Lietuvos krepšininkės 
55:38 (10:6, 11:1, 13:14, 21:17) 
įveikė Graikijos komandą. 

• Saloniki (Graikija) vy
kusiose baigminėse Tarptauti
nės pasaulio lengvosios atleti
kos federacijos (IAAF) sezo
no varžybose vyrų disko meti
mo rungtyje triumfavo Virgi
lijus Alekna. 37-erių metų 
Lietuvos atleto sviestas diskas 
geriausiu antruoju mėginimu 
nuskriejo 67,63 m. V. Alekna 
už nugaros paliko visus savo 
konkurentus, kuriems nusilei
do prieš mėnesį Bedyne vyku
siame pasaulio lengvosios at
letikos čempionate. Kitose 
varžybose Lenkijoje Virgilijus 
laimėjo Tarptautinės lengvo
sios atletikos "Pedro's Cup 
2009". Geriausiu trečiuoju 
bandymu lietuvis diską nu
skraidino 68,53 m ir beveik 
dviem metrais antrą kartą per 
keturias dienas aplenkė pa
saulio čempioną vokietį Ro
bertą Hartingą (66,58 m). 

• Pirmąjį aukso medalį 
Lietuvos komandai Taivane 
vykstančiose XXI kurčiųjų va
saros olimpinėse žaidynėse 
pelnė Tomas Kuzminskis, nu
galėjęs visus varžovus orienta
vimosi sporto varžybų ilgame 
nuotolyje. T. Kuzminskis nuo
tolį įveikė per 56 minutes 16 
sekundžių ir 3 minutėmis 23 
sekundėmis aplenkė sidabrą 
iškovojusį Vytautą Remeiką. 
Bronza vyrų varžybų ilgame 
nuotolyje atiteko ukrainiečiui 
D. Plachotnik. Sidabro medalį 
lengvosios atletikos varžybų 
disko metimo rungtyje iškovojo 
Larisa Voroneckaja (46,43 m). 

• Sostinės gatvėse vyku
sio šeštojo tarptautinio "Vil
niaus maratų_no" nugalėtojais 
tapo Darius Skarnulis ir Vilija 
Damašickienė. Žinomas ėji
kas D. Škarnulis nuotolyje su
gaišo 2 val. 33 min. 16 sek. ir 
aplenkė antrąją poziciją užė
musį Tomą Venckūną bei tre
čiuoju baigusį latvį l. Vaitas, 
maratoną nubėgusius atitin
kamai per 2:36:05 val. ir 
2:41:54 val. Moterų varžybų 
nugalėtoja V. Damašickienė 
nuotolį nubėgo per 3 val. 13 
min. 53 sek., bendroje visų 
dalyvių įskaitoje užimdama 
40-ą vietą. Antrą vietą tarp 
moterų užėmė A. Beattie 
(3:30:45 val.), trečiąją - K. 
Onufrijeva (3:31:30 val.). Ma
ratone dalyvavo daugiau kaip 
20 pasaulio šalių. 

• Lietuvos krepšinio rink
tinei Europos krepšinio čem
pionate liko tik kova dėl gar
bės. Galimybes kautis dėl ap
dovanojimų ir vietos pasaulio 
krepšinio čempionate prara
dusi Ramūno Butauto ko
manda paskutinėse F grupės 
rungtynėse Lodzėje susitiko 
su serbais ir juos nugalėjo 
58:55. VP 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Stažuotojai susipažino 

su medicina 
Internetinis žurnalas Lie

tuvos sveikata šią vasarą pa
skelbė straipsnį apie tris ka
nadiečius, kurie stažavosi Lie
tuvoj e, prisijungdami prie 
JAV LB stažuočių programos. 
Jų specialybė - sveikatos/me
dicinos sritis. 

Tris vasaros mėnesius Vil
niaus greitosios pagalbos uni
versitetinėje ligoninėje nuo 4 
iki 8 savaičių stažavosi Lietu
vos išeivijos studentai išJAV. 
Lietuvos išeivių studentų sta
žuotės programos tikslas - su
daryti galimybę išeivijoje gy
venantiems universiteto stu
dentams vasarą ir kitu galimu 
metu atlikti profesines stažuo
tes Lietuvoje. Studentai dar
bavosi Krūtinės chirurgijos, l 
chirurgijos, Fizinės medicinos 
ir reabilitacijos skyriuose bei 
Ortopedijos ir traumatologijos 
centre. 

"Patirtis nereali! Tokios 
nebūtumėm gavę nei Ameri
koje, nei Kanadoje", - tikino 
būsimieji medikai Amerikos 
lietuviai Karolina Kličiūtė 
(21 ), Aleksandra Habanek 
(20) ir Aras Petrauskas (23). 
Stažuotės Vilniaus greitosios 
pagalbos universitetinėje ligo
ninėj e metu jie pirmą kartą 
stebėjo operacijas, bendravo 
su pacientais, pajuto tikrąjį li
goninės gyvenimo ritmą. 

Baisiausios pirmos 
dvi dienos 

Arui ir Karolinai daly
vauti programoje pasiūlė ma
mos. "Pirmą kartą Lietuvoje 
lankiausi vaikystėje kartu su 
šeima. Po to buvau atvykusi 
kaip Dainų šventės dalyvė. Ta
čiau šiemet planuodama ke
lionę norėjau pamatyti tikrąjį 
Lietuvos gyvenimą: apsipirkti 
Maksimoje, važinėtis viešuoju 
transportu, žodžiu, elgtis kaip 
gyventoja, o ne kaip turistė. 

Todėl labai apsidžiaugiau gali- to stoja į universitetus studi
mybe stažuotis Lietuvoje, - juoti medicinos. Amerikoje ir 
pasakojo Karolina, - Lietuva- Kanadoje sistema kitokia. 
je pirmą kartą ligoninėje daly- Norėdamas rinktis gydytojo 
vavau budėjime. Nemaniau, specialybę pirmiausia ketve
kad naktį čia verda toks gyve- rius metus mokaisi universi
nimas. Nors visą naktį nemie- tete bendrose paskaitose, o 
gojau, atrodė, kad nuovargio gavęs bakalauro laipsnį gali 
nė lašo. Tačiau vos įsėdusi į stoti į mediciną. Po to viskas 

Iš k.: Aleksandra Habanek iš JAV, Aras Petrauskas iš Toronto, 
Kanados, ir Karolina Kličiūtė iš Otavos, Kanados 

autobusą, vežantį namo, kar
tojau sau: 'Karolina, tik ne
užmik, kad stotelės nepra
žiopsotum"'. 

Anot studentų, baisiau
sios ligoninėje pirmos dvi die
nos, kai nežinai ką daryti. 
"Kai stebėdavome operacijas, 
gydytojai sakydavo: 'Jei baisu 
ar negalit žiūrėti, nesikankin
kit, išeikit, niekas jūsų už tai 
nebaus'. Tačiau buvo labai 
smalsu, be to, norėjosi kuo 
daugiau sužinoti. Pamenu su 
pirmais pacientais net neži
nojau apie ką kalbėti, ko jų 
klausti", - pasakojo Alek
sandra Habanek. 

Apie studijų skirtumus 

"Lietuvoje moksleiviai 
baigę vidurinę mokyklą iš kar-

seka kaip ir Lietuvoje, - medi
cinos studijų skirtumus vardi
no Karolina Kličiūtė. - Jei 
skaičiuotume studijų trukmę 
Lietuvoje ir Amerikoje me
tais, išeina tas pats - maždaug 
dvylika. Tiesa, Amerikoje stu
dentai neturi galimybių ste
bėti operacijų ar bendrauti su 
pacientais, todėl labai sunku 
rinktis specialybę, nematant 
ligoninės 'virtuvės"'. 

Pasak pašnekovų, jų šalies 
ligoninių vadovybė ir patys 
medikai nenori, kad studentai 
sukiotųsi ligoninėje, nes pa
cientai ar jų artimieji gydymo 
įstaigas dažnai paduoda į teis
mą dėl įvairiausių situacijų. 
"Medikai paprasčiausiai labai 
bijo ir kaip įmanydami sten
giasi apsisaugoti, nes nuken-
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tėjusiesiems išmokamos labai 
didelės piniginės sumos. To
dėl būti prie pacientų gali tik 
rezidentai arba specialistai", 
- pasakojo Aras Petrauskas. 

Karolina, Aleksandra ir 
Aras sako, kad Lietuvoje tik
resnė medicina nei už Atlan
to. "Amerikoje operuodami 
chirurgai naudoja įvairiausias 
modernias technologijas, ta
čiau jei jas kas atimtų, kiltų 
nemažai sunkumų. Lietuvoje 
tų technologijų gal ir mažiau, 
bet gydytojai savo rankomis 
daro stebuklus. Štai čia ir yra 
tikroji medicina", - sakė A. 
Petrauskas. Visi trys sakosi, 
kad baigę studijas Amerikoje 
norėtų grįžti dirbti į Lietuvą. 
Galbūt ne visam laiku, bet po
rai metų - tikrai. 

Pasikeitė planai 

Kalbinti studentai vien
balsiai tvirtino, kad stažuotė 
ligoninėje jiems paliko labai 
gerą įspūdį, be to, šiek tiek 
pakoregavo kiekvieno toles
nių studijų krypties pasirin
kimą. "Prieš atvažiuodama 
norėjau būti farmacininkė. 

Tokiam pasirinkimui daug įta
kos turėjo vaikystėje persirg
tos alergijos, dėl kurių nuolat 
buvau apsupta vaistų. Tačiau 
padirbėjusi su pacientais, chi
rurgais pradedu galvoti apie 
kitas specialybes. Ir širdis 
linksta labiau prie darbo su li
goniais nei su vaistais. Turiu 
dar tris savaites apsispręsti", 
- sakė Aleksandra Habanek. 

A. Petrauskas prieš atvyk
damas į Lietuvą planavo rink
tis fizioterapeuto specialybę, 
tačiau vos po mėnesio stažuo
tės vis dažniau susimąsto apie 
chirurgiją. "Kai pirmą kartą 
pamačiau atvirą žaizdą, viskas 
atrodė nerealu. Toks įspūdis, 
kad sapnuoji. O aplink dir
bantys medikai viską atliko 
taip greitai, kad net nespė
davau sužiūrėti, kas kur vyks
ta. Tai nereali patirtis, kuri 
turės nemažai įtakos renkan
tis specialybę", - įsitikinęs vai
kinas. 

Karolina, skaičiuojanti 
paskutines stažuotės dienas, 
sako, net neįsivaizdavo, ko
kias studijas rinksis. Tačiau 

darbas Traumatologiniame 
punkte merginai paliko didelį 
įspūdį: "Laikas prabėgo labai 
greitai. Atrodo ką tik atvažia
vau, o jau visi du mėnesiai 
praėjo. 

Tokios stažuotės labai ge
rai neapsisprendusiems stu
dentams. Padirbėjus ligoninė
je atsiveria akys, be to, pama
tai sritis, kuriose gali save rea
lizuoti. Grįžus namo reikės 
viską gerai apgalvoti, bet ma
nau, kad rinksiuosi traumato
logės specialybę". 

Apie vestuves, dovanas ir 
linksmybes 

Programoje dalyvaujan
čios merginos ap$Y"endintos 
vienuolyne šalia Sv. Kazimie
ro šventovės, o vaikinai bend
rabutyje priešais seimą. Pa
klaustos, kaip jos jaučiasi gy
vendamos vienuolyne, nusi
kvatojusios sako: "Saugiai. 
Žinom, kad niekas prie mūsų 
nelįs". 

Pasak studentų, per sta
žuotės laikotarpį linksmų aki
mirkų netrūko. "Turėjau vie
ną pacientę, kuri nusprendė, 
kad kol aš esu Lietuvoje, rei
kia man rasti žmoną lietuvai
tę, kad neprarasčiau lietuviš
kų šaknų", - juokėsi Aras. 
Studentai prisipažino, kad iš 
pacientų susilaukė ne tik gra
žių žodžių, bet ir dovanų. "Li
goninėje gydėsi viena moteris, 
su kuria labai susidraugavo
me. Ji nuolatos daug kalbėda
vo, o aš net nespėdavau įsi
terpti, be to, visuomet steng
davosi mane pamokyti. Išei
dama ji man padovanojo šo
kolado plytelę ir lietuviško 
medaus. Tiesa sakant, likau 
labai nustebinta", - pasakojo 
Aleksandra. 

Pasak pašnekovų, pasi
taikė ir tokių situacijų, kai pa
sijuto labai naudingi. "Vieną 
dieną į traumatologinį atvežė 
susižalojusią užsienietę, kuri 
kalbėjo tik angliškai. Gydy
tojai man viską aiškino lietu
viškai, o aš verčiau į anglų kal
bą. Po to visi sakė, kaip gerai, 
kad tu buvai, nes, priešingu 
atveju, situacija būtų buvusi 
kebli", - pasakojo Karolina. 

~ W~.:t V:LLA~ 

l:>Et-..11,-~L C:::~~E 

Dr. J. Birgiolas 

Vilniuje - pranciškonų jaunimas 

Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 
Tel. c416> 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~-1~~~--\i,I.~.;· .i.J-..~-..:.... 

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (''parking'Į 

(905) 333-5553 

torija, kultūra. Lietuvos pran
ciškoniškasis jaunimas ypač 
išsiskiria socialine veikla, kitų 
šalių jaunimas garsėja savo šla-

Vilniuje rugpjūčio 18-24 
d.d. vyko V Europos pranciš
koniškojo jaunimo kongresas. 
Į Lietuvą atvyko apie 100 jau
nų žmonių, atstovaujančių 
įvairių Europos šalių pranciš
koniškajam jaunimui: tai kroa
tai, slovėnai, lenkai, portuga
lai, prancūzai, ispanai, italai, 
taip pat ir baltarusiai bei uk
rainiečiai. 

,
1 

\ .' .·· · · :,, . · . judėjimais, maldų grupėmis. ke l ~
·5 vintojais ar charizminiais 

Į r e Į •··. Europos V pranciškoniškojo 
uciu.vot. JĮ!i!nlliill0d!mo~ 2010 jaunimo kongreso tema - "Per 

~ty,, kankinystę į Prisikėlimą". 

Pirmą kartą Europos pran
ciškoniškojo jaunimo kongre
sas buvo surengtas prieš 10 

Lietuvos jaunimo dienų -
2010 emblema. Dail. 
Silvija Knezekytė 

Kitąmet vasarą Panevėžyje 
vyks V-osios Lietuvos jaunimo 
dienos. Kas treji metai Lietu
vos krikščioniškasis jaunimas 

metų Ispanijoje, vėliau susitikimai vyko Ita
lijoje, Portugalijoje, Kroatijoje bei Slovė
nijoje. 

Kongreso tikslas - susitikti, pasidalinti 
įvairių šalių brolijų patirtimi- kaip jaunimas 
išgyvena pranciškonišką charizmą ir tikėjimą 
savo šalyse, kurios tokios skirtingos savo is-

renkasi dvasinio ir religinio gy
venimo ir veiklos apmąstymams kartu, 
kaskart kviesdami į savo gretas naujų žmo
nių. 

Dail. Silvijos Knezekytės sukurta būsi
mojo renginio emblema konkurse buvo pri
pažinta geriausia, ji bus naudojama renginio 
skelbimams ir informacijai. Inf. 
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AtA 
DAINAI SKAISTYTEI

MANCINI 
netikėtai mirus, 

reiškiame gilią užuojautą tėveliams ADOLFINAI ir GEDI
MINUI SKAISČIAMS, vyrui ir seseriai RŪTAI su šeima. 

Prašome, kad Dievas duotų Jums stiprybės -
Jad:zė ir Jonas Stanailiai 

Ilona, Ramūnas ir Regina su kimomis 

AtA 
• 

STEFANUA PETRAUSKAITE 
KALVAITIS 

mirė 2009.IX.9 Hamiltone, ON, palaidota prie vyro 
Prano Šv. Jono liet. kapinėse. Padėka dalyvavusiems 
maldomis, aukomis, išlydėjus ją pas savus Anapus. 

Šeima ir valios vykdytojas 

PADĖKA 

AtA 
JANINA (JENNIE) 

BALTRAITĖ-VITKŪNIENĖ 
mirė 2009 m. rugsėjo 2 d. 

Dėkojame maldas prie karsto Turner & Porter .laidotu
vių namuose, Butler koplyčioje, vedusiems k:un. Augusti
nui Simanavičiui, OFM, diak. Jurgiui Jurėnui bei kun. 
Lionginui Kemėšiui. Ačiū visiems draugams ir artimie
siems už užprašytas Mišias, už gėles ir aukas, Monikai Po
vilaitienei už aukų surinkimą Gili padėka laidotuvių Mi
šias Prisikėlimo parapijos šventovėje aukojusiems kun. A 
Simanavičiui, OFM, prel. Edmundui Putrimui, diak. Kazi
mierui Ambrozaičiu~ Mišių patarnautojams Simonei Pa
brėžaitei, Adomui Grybui ir Spencer Gallop, muz. Daliai 
Viskontienei už vargonavimą, laidojimo apeigas Mount 
Hope kapinėse atlikusiam diak. J. Jurėnui. Tuip pat ačiū J. 
Gurklienei už gražių vaišų pagaminimą 

Ewne paguosti Jūsų visų pagalba ir nuoširdumu
sūnus Jonas Vitkiinas, dukros Danutė Bonner, 

Aldona Podsadecki ir Vula Vitkūnaitė 
su .feimomis 

~<E S J'l\I ~1~\S 
ART s~ruoao 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsų sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitwinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms LietuvhĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
P r isiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testam entu ose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

" ••• kad tik akimirksnį, 
ir nB ilgiau, ~u savo 
rankoje laikyti - sapną 

ir pasa/uf, ir pauk.ftį". 
(Henrikas Nagys) 

A t A 
ANTANAS P. 

KULBIS 
(1962-1994) 

Prieš penkiolika metų, 1994 m. rugsėjo 27 d., 
netekome brangaus ANTANO, iškeliavusio 32 metų 
amžiaus. Mes niekados jo nepamiršime. 

Prašome a.a. Antaną prisiminti savo maldose. 

Kulbių Jeima 

------•1111111111111111111111 
RC>Y".A.L LEP..A.<3E 
------• 1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

!staigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

PRIE PRISIKĖLIMO PARAPI-r--'Aillliil~---, 

JOS skubiai pard~as 6 
kamb. butas Cdominium), 
kampinis ~l'kv. pėdų su 
dviem ~maisiais ir atskiru 
valg-~~~ Artii požeminio; 
pomirtinis pardavimas. 

Prašo $304,900 
SKAMBINTI 

TEODORUI 
STANULIUI, 

bro ke r 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar i namus 416-231-4937 

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

Sekan tis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. rugsėio 2, 16 ir 30 d.d. 
*** 

Seka ntis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. rugsėio 2, 16 ir 30 d.d. 
Visi paketai tu r i būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

IVAIRIOS ŽINIOS 

PaulYuzyk 
premija 

Pagerbdama buvusio ilga
mečio Kanados senato nario 
(1963-1986) Paul Yuzyk nuo
pelnus ugdant valstybėje dau
giakultūrę politiką, nuomonių 
įvairovę, Kanados pilietybės, 
imigracijos ir daugiakultūrišk.u
mo ministerija isteigė jo vardinę 
premiją. Šis apdovanojimas bus 
skiriamas kasmet dviejose gru
pėse: asmeniui už viso gyvenimo 
nuopelnus, stiprinant daugiatau
tiškumo ir daugi.akultūriškumo 
principus, ir asmeniui arba gru
pei už išskirtinius darbus daugia
tautei visuomenei per paskuti
nius peokerius metus. 

Pirmuoju naujos premijos 
laureatu tapo M. Yaremko, il
gametis Ontario provincijos 
parlamento narys, daugelį metų 
dirbęs įvairius svarbius darbus 
vyriausybėje. Jam įteiktas ap
dovanojimas už viso gyvenimo 
nuopelnus, ugdant daugiatau
tės visuomenės kultūrą, ginant 
žmogaus teises. M. Yaremko 
taip pat daug nusipelnęs švieti
mo ir labdaros srityse. Jis yra 
isteigęs Mary ir John Yaremko 
žmogaus teisių gynimo ir dau
giatautiškumo ugdymo progra
mą Turonto universitete teisės 
fakultete. Kartu su premija J. 
Yaremko gali savo nuožiūra pa
skirti 20,000 dol. vienkartinę 
stipendiją bet kuriai nepelno 
organizacijai, pasižymėjusiai 
šioje veikloje. 

Pažymėtina ir tai, kad pa
gerbtas Kanados pareigūnas 
Paui Yuzyk ir pirmasis jo vardi
nės premijos laureatas J. Ya
remko- abu ukrainiečių kilmės 
kanadiečiai, vienos iš didžiau
sių ir seniausių tautinių bend
ruomenių valstybėje atstovai, 
tapę svarbiais valstybės politi
niais veikėjais. Siūlyti kandida
tus 2010 metų Paul Yaremko 
premijoms galima iki ateinan
čių metų kovo mėn. Inf. 

JO'IVA CONSTRUCTION. At
lieb staliaus, vidaus sienų (dry
wa.11), ddymo, plytelių dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 ~l arba 416 882-8531. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliattjantfems i uf.sienĮ ir 
affykstantiems Į Kanadą Skam
bhd::l Mariui Rusinai tel. 416 
588-2808 m. 26 dienos metu. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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v AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$150- V.P. Jankaičiai; $130 
- E. Stankevičius; $100 - A. 
Aukštikalnis, Windsoro lietu
vių Šv . .Kazimiero parapija, D. 
Giedriūnas, R. Pocauskas, A. 
Bridickas; $80 - V. Melnykas; 
$60 - B. Barisas, B. Petrušaitis; 
$50 - L.A. Stepaitis; $30 - l. 
Paškauskas, K Astravas, V. La
pinskas, E. Narbutytė, V. Vytas, 
J. Paunksnis; $25 - K Mačiulis, 
G. Stonkus, J. Valaitis; $20-J. 
Smulskis, U. Šiaučiūnas, E. 
Puodžiukas, l. Repšys; $10 - V. 
Raisys, F. Venckevičius, A. La
niauskas, S. Goldbergas. 

EVANGELIJOS ZINIŲ TUKSTANTMETIS 
v 

ILGAAMZEI LIETUVAI 
SPALIO 31, šeštadienį, 2 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje Turonte 

LAPKRIČIO l, sekmadienį, 2 v.p.p„ 
KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ 

PASKAITA- MIŠIOS-
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininko 

"Už visų amžių Lietuvos kankinius 
ir tikinčiuosius, tūkstantmečio 
Evangelijos žinių Lietuvai šviesoje". 
Mišias aukos 

arkiv. Sigito Tumkevičiaus, SJ: 
"Šv. Brunono misija ir evangelizacijos 
iššūkiai Lietuvos tūkstantmečio 
kontekste". arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, 

su visais suvažiavusiasi lietuviais 
kunigais. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $200 -A. Raulinaitis; 
$125 - L. Mačikūnas; $110 - A. 
Minelga, K Stankus, J.B. Zda
nys; $100 - Y. Indris, L. Šipelis, 

Po paskaitos - meninė dalis, vaišės ir 
pabendravimas su svečiu 

ATEIKITE! DALYVAUKITE! P. Girdžius, O. Skėrius, G. 
Stonkus, V. Grenke; $90 - P.S. 
Meiklejohn, S. Draugelis, A. 
Mankus, J. Leveris, J.Z. Ric-

1 kus, M. Chrolavičius, B. Bari
sas, R. Danaitis, J. Pavilonis, Z. 
Burkšaitis, T. Schneider, B. Jac
ka, dr. R. Karka, J. Katkauskas, 

Rengia - KANADOS LIETINIŲ KATALIKŲ CENTRAS 

LABDĄROS l l KLB TORONTO l 
FONDO ZINIOS APYLINi<ė;ŽINIOS 

Birutė ir Teodoras Stanuliai atšventė savo 50-ties metų ve
dybų jubiliejų tarp savo artimųjų ir draugų. Sukaktuvininkai 
užaugino du sūnus Edį ir Romą ir dukrelę Loretą. Birutė žino
ma kaip gera šeimininkė, rengianti įvairiom progom vaišes. 
Teodoras yra nuosavybių pardavimo/pirkimo agentas ir ilga
metis visuomenės veikėjas. Abiem linkime dar sulaukti ilgų ir 
sveikų metų. SP 

A. Žilinskas. 
Nuoširdus ačiū už parruną 

lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą prideda ir 
auką. 

A.a. Birutės Vytienės atmi
nimui jos vyras Vladas Vytas Tė
viškės žiburiams aukojo $1,000. 
Savaitraščio leidėjai dėkoja už 
paramą ir prisimena velionę, 
savo kūryba prisidėjusią prie 
bendro darbo. 

A.a. Juzefos ir Jono Kriš
čiūnų atminimui pagerbti Van
da Ručienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

A.a. Algirdo Jagėlos 14-kos 
metų mirties atminimui žmona 
Adolfina Jagėlienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

A.a. Dainai Skaistytei-Man
cini netikėtai mirus, reikšdatni 
gilią užuojautą jos vyrui Mi
chael, tėveliatns Dalei ir Jonui 
Skaisčiams, sesutei Rūtai su 
šeima ir visiems giminaičiams, 
Tėviškės žiburiams aukojo šie 
hamiltoniečiai: po $20 - H. Kai
rienė, A. Čerškienė, J. Gim
žauskas, P.V. Šidlauskai, J. Kriš
tolaitis, A. Erštikaitienė, V. Vi
sockienė. JK 
MOTERIS ieško darbo. Gali 
gaminti maistą, prižiūrėti vai
kus, senelius, ligonius. Skam
binti tel. 416 766-3740. 

• Labdaros lėšų telkimo 
komitetas pasiryžęs, kad "Auk
sinio vakaro" pokylis būtų sėk
min~s savo dalyviais ir auko
mis. Siuo metu vyksta planavi
mas ir pradiniai darbai - stato
mas stogelis prie įėjimo į Slau
gos namus. Dar galima įsigyti 
bilietus į pokylį skambinant Ju
ditai Kavaliauskienei 416-532-
5337. Slaugos natnatns aukojo: 
$250 - R. Pleinys; $200 - G.M. 
Šernas; $100 -A. Jushka; $50 -
D. Baziliauskas, D. Milmantas. 
Už aukas nuoširdžiai dėko
jame. 

•Lėšų telkimo posėdžiai 
įvyks rugsėjo 24 ir 29 d.d. 7 v.v. 
Slaugos namuose. Inf. 

PIRKČIAU vyriškus tautinius 
drabužius, tinkamus "Gintaro" 
ir "Atžalyno" šokėjams. Skam
binti tel. 905 275-4672 dienos 
metu arba 905 274-542.1 vakarais. 
VYRAS IŠ LIETUVOS, apsigy
venęs Kanadoje, ieško darbo. 
Galėtą padėti prie namą ruo
šos darbą, slaugyti ligonius. 
Gali vairuoti mašiną. Skam· 
binti tel. 519 353-4454. 
VIDUTINIO AMŽIAUS MO-
TERIS su pedagoginiu išsilavi
nimu ieško bet kokio darbo. 
Taiso drabužius. Gali gyventi 
šeimoje. Moka rusų, anglų kal
bas. Skambinti bet kuriuo me
tu. Thl. 416 839-6857; el.paštas: 
laibima@pnail.com. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

(j pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MSZ 2X3 

Bilietai į XXXVI Kanados 
lietuvių dieną renginius. Penk
tadienis, spalio 9, 7 v.v„ iš.kil
mingas atidarymas Lietuvių 
Namuose - $20. Oficiali dalis, 
vaišės„. trumpas svečių iš Lie
tuvos - grupės "Jonis" ir akto
rės-dainininkės N. Narmontai
tės pristatymas. Šeštadienis, 
spalio 10, 6 v.v. Pokylis Anapi
lio sodyboje - $80; 5 v.p.p. -
meno parodos atidarymas, 
6 v.v - kokteiliai, vakarienė; vaka
ro programą atliks ir šokiams gros 
žinomi atlikėjai iš Lietuvos -
grupė "Jonis" ir aktorė-daini
ninkė N. Narmontaitė. Šešta
dienį spalio 10 - 10 v.r. - mugė
paroda, 11 v.r. spektaklis "Ka-

tės namai" ir popietė vaikams -
Prisikėlimo parapijoje. Laisva 
auka. Sekmadienis, spalio 11, 3 
v.p.p. Baigiamasis koncertas 
Anapilio sodyboje - $20. Kana
dos meninių vienetų pasirody
mas, taip pat trumpas grupės 
"Jonis" ir aktorės-dainininkės 
N. Narmontaitės viešnagės už
baigimas. Vaišės, veiks baras. 
Dėl apsistojimo viešbutyje kreip
tis į Birutę Juras 905 275-8034. 
ar rašykite: adm.torontolietuviai 
@yahoo.com Inf. 

~ ~ 
Ontarro 

!ATSIŲSTA PAMINĖTtll 
JAHRESTAGUNG 2008 

SUVAŽIAVIMO DARBAI, Lie
tuvių kultūros instituto leidinys, 
228 psl. ir viršeliai; redagavo 
dr. Vincas Bartusevičius, Wit
tlich; Lampertheim 2009; 
straipsniai lietuvių ir vokiečių 
kalbomis; tiražas nepažymėtas. 

PAREMKITE Tėvilkės tiburius au· 
ka ar nm~jo prenumerata, testa
mentiniu paJ!kimu. Iš anksto dė-
kingi - 1Z kidijai 

JUSTICE OF THE PEACE 
Ontario Court of Justice 

The Justices of the Peace Appointments Advisory Committee invites 
applications for Justice of the Peace appointments throughout the 
Province of Ontario. 

A Justice of the Peace is an independent judicial officer who presides 
in court over various proceedings under federal and provincial 
statutes. Applicants must meet minimum qualifications as set out in 
the Justices of the Peace Act. ln addition to reflecting the diversity of 
Ontario's population, applicants should also display the fundamental 
skills and abilities, personai characteristics and community awareness 
attributes set out in the Committee's General Selection Criteria. 

The Justices of the Peace Appointments Advisory Committee 
reviews and evaluates applications and classifies candidates as 
Not Qualified, Qualified or Highly Qualified. Classifications are 
reported to the Attorney General, who recommends candidates for 
Order-in-Council appointments. 

For further information about the position, including qualifications 
and General Selection Criteria, the regions of the province, and the 
filing requirements for submitting an application, please visit the 
Justices of the Peace Appointments Advisory Committee's website 
at www.ontariocourts.on.ca/jpaac/en/ 

Applications must be submitted on the current prescribed application 
form and received by 4:30 p.m. on Friday, October 30, 2009. 
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Anapilio žinios 
• Mūsų parapijos šventė, 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

Lietuvos kankinių atlaidai, bus • šį sekmadienį per 10.45 
rugsėjo 27, ateinantį sekmadie- v.r. Mišias giedos parapijos jau
nį. Ta proga bus švenčiama ir nimo choras ir solistas iš Lie
Katalikių moterų draugijos mū- tuvos Merūnas Vitulskis. Para
sų parapijoje 60 m. gyvavimo pijos jaunimo choras repetuoja 
sukaktis. Lietuvos kankinių sekmadieniais po 10.45 v.r. Mi
šventovėje Mišios bus tiktai šių, 0 Toronto jaunimo choras, 
9.30 v.r. (Mišių 11 val. tą rytą kuris ruošiasi ateinančių metų 
nebus). Iškilmingos pam~ldos Dainų šventei, repetuoja sek
prasidės 3 v.p.p. eisena su Sven-
čiausiuoju iš šventovės į kapi- madieniais 4 v.p.p. muzikos 
nių koplyčią. Ten bus palaimini- studijoįe. 
mas Švenčiausiuoju ir vėl grįž- • Svč. Mergelės Marijos 
tama į šventovę Mišioms. Po Nekalto Prasidėjimo seselėms 
Mišių_ 5 v.p.p. bus iškilmingos išleistuvės vyko praeitą šešta
vaišės su programa Anapilio dienį su padėkos Mišiomis ir 
salėje. Bilietus į vaišes dar pla- atsisveikinimu salėje po Mišių. 
tina Regina Celejewska, tel. Po atsisveikinimo kalbų vyko 
416 231-8832. kavos, pyragų ir užkandėlių vai-

• Rugsėjo 27, sekmadienį, šės. Parapija dėkinga seselėms 
Anapilio autobusėlis maldinin- už jų ilgametę tarnybą parapi
kus veš į Lietuvos kankinių jai ir lietuvių bendruomenei 
šventovės iškilmes nuo "Vil- Toronte. 
niaus rūmų" 2.30 v.p.p. ir par- • Registruojami vaikai Pir-
veš po pamaldų. mos Komunijos ir Sutvirtinimo 

• Ryšium su Lietuvos kan- sakramento pasiruošimo pa
kinių atlaidais Anapilyje, atei- mokoms parapijos raštinėje -
nantį savaitgalį Wasaga Beach tel. 416 533-0621. 
miesto Gerojo Ganytojo šven- • Sekmadieniais po Mišių 
tovėje sekmadieninės Mišios salėje yra platinami bilietai (po 
bus ne sekmadienį, bet rugsėjo $40) į metinę parapijos vakarie-
26, šeštadienį, 2 v.p.p. Kitą sa- nę, kuri vyks spalio 3 d., 5 v.p.p. 
vaitgalį Mišios bus spalio 4, sek- Programą atliks parapijos jau
madienį, 10.30 v.r., o nuo spalio nimo ir Klyvlando "Naujoji int-
11, sekmadienio, bus grįžtama riga" jaunimo chorai. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku - 11.15 v.r. 

• Sekmadienį, spalig 4, pa
maldose bus dalinama Sv. Ko
munija ir pamaldų metu vyks 
tikybos pamokos vaikams, po 
kurių bus konfirmantų bei jų 
tėvelių susirinkimas. 

• Padėkos šventės pamal
dos bus spalio 18 d., 11.15 v.r., 
po kurių l v.p.p. Lietuvių Namų 
patalpose vyks Moterų draugi
jos rengiama Padėkos šventės 
puota. Bilietus platina Ana Lan
gienė: 416 233-0511. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugsėjo 26 d. rengiami 

tradiciniai Lietuvių Namų "Ru
dens šokiai". Programa - šiltas 
maistas, baras, loterija. Dai
nuos populiarūs jaunos kartos 
atlikėjai iš Lietuvos Merūnas ir 
Radzi. Kviečiame visus į šį pir
mą rudens renginį. Dėl bilietų 
ir platesnės informacijos tei
rautis tel. 416 532-3311 arba 
905 821-0157. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. Teirautis LN raštinėje. 

• Lietuvių Namų interneto 
tinklalapis lietuvių kalba: www. 
torontolietuviunamai.com, 
anglų kalba: www.lithuanian 
banguethalls.ca. 

Maironio mokyklos 
žinios prie sekmadieninių Mišių žie- • Pakrikštytos dvynukės 

mos laiko ir tą dieną bei per visą Lina Adelė ir Lily Viktorija, 
žiemos laikotarpĮ· Mišios bus au- ( . ) . V • Sėkmingai pradėjome Vidos Juzukonytes ir ytauto 1 d · 
koiamos sekmadieniais 2 v.p.p. k d kr 1. mokslo metus rugsėjo 9 . De-

J Vadaus ų u e es. 
• Ą.napilio knygyne plati- • Santuokos sakramentui kojame Tėvų komitetuiyž leng-

nama Zodis tarp mūsų knygelių vus užkandžius; Anai Zvirblie-ruošiasi Karen Blekaitytė su 
rugsėjo-spalio laida. Thip pat gali- Paolo Pedulla. nei, padovanojusiai keletą egz. 
ma įsigyti "Dainavos" V)1!Ų viene- • Šį sekmadienį bus su- vaikų knygelės Letenėlių kaimas. 
to garsaplokštę (CD) "Sešiese". • Sveikiname naują moky-rinkti vokai, kurie buvo prisegti 

• Evangelijos žinių tūks- prie biuletenio praeitą sekma- toją Nidą Gedgaudaitę-Karta-
tantmečio ilgaamžei Lietuvai iš- dienį, rinkliavai Kanados Kata- vičienę ir sugrįžusias į mūsų 
kilmės įvyks spalio 31 ir lapkričio likų Bažnyčios reikalams. tarpą po ilgos pertraukos -
l d.d. Spalio 31, šeštad., 2 v.p.p. - S .k. b . .1 Gintarę Kalendrienę, Lidiją 

k · v· SJ • ve1 mam uvus1ą 1 ga-arkiv. S. Tam ev1ciaus, , pa- Puterytę, Norą Jančiukaitę, 
kai Pri ik .lim ·· al" metę parapijietę Reginą Gel-s ta s e o parap11os s e- Dianą Balsienę-Calderon ir Ju-

• Tc • • • dali •v · dutytę, kuri rugsėjo 7 d. šventė 1e oronte rr memne s, vruses liją Kriščiūnaitę. 
bei pabendravimas su svečiu. savo 102 gimtadienį. • Šiais metais ruošiamės 
Lapkričio l, sekmad., kapinių • Mišios sekmadienį, rug- Dainų šventei, įvyksiančiai To
lankymo dieną, 3 v.p.p. - Anapi- sėjo 27: 8 v.r. už gyvus ir miru- ronte 2010 m. Mokiniams, no
lio parapijos Lietuvos kankinių sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. rintiems dalyvauti chore, repe
šventovėje Mišios bus už visų Liudą Paulauskienę; 10.45 v.r. ticijos bus mokykloje, pamokų 
amžių Lietuvos kankinius ir ti- už a.a. Emiliją ir Joną Aleksas, metu. Juos paruoš mokytojos 
kinčiuosius, tūkstantmečioEvan- už a.a. Joaną ir Stasį Vosylius, Julija Kriščiūnaitė ir Diana 
gelijos žinių Lietuvai šviesoje. už a.a. Stasę (6 met.) ir Vytautą Balsienė-Calderon. 
Mišias aukos arkiv. S. Tamke- Liuimas; 12.15 v.d. už a.a. Vla- A kv · .. 

1
. · · · · 

vičius, SJ, su visais suvažiavu- dą ir Apoloniją Kazlauskus ir • u stesmeJI ituanistlmai 
siais lietuviais kunigais. a.a. Laimą ir Petrą Butėnus. kursai prasidės rugsėjo 26 d . 

• Mišios rugsėjo 27, sek- Toronto Maironio mokykloje. 
d 9 30 v J l AUKOS l Dar bus galima užsiregistruoti ma .: . v.r. uz a.a. uozą 

Balsį; 3 v.p.p. už parapiją; Va- •------......_.._...._ __ _. pirmos pamokos dieną. Kursų 
sagos Gerojo Ganytojo švento- Šv. Jono lietuvių kapinių vedėja - Brigita Ručinskienė 
vėje rugsėjo 26, šeštad., 2 v.p.p. mašinų vajui aukojo: $1,000 - (Rucinskiene@yahoo.ca). Mo
už a.a. Povilą ir Eleną Račiūnus; Lietuvių kredito kooperatyvas kytojos - Rasa Kapeniak ir Jus
Delhi Šv. Kazimiero švento- PARAMA; $100 - A.P. Ado- tė Kisielytė. 
vėje, rugsėjo 26, šeštad., 3 v.p.p. maičiai (a.a. Onos Adomavičie- • Jaunimas, kuris dalyvaus 
už a.a. Vandą Jakubickienę. nės atminimui). Pasaulio lietuvių jaunimo kong-

Toronto meno šventė 
"Nuit blanche" (mecenatas -
Scotiabank), įvyks spalio 3 d. 
nuo 6.55 v.v. Visą naktį galima 
lankyti įvairias meno parodas 
trijuose rajonuose . Informacija 
teikiama tinklalapyje www.sco
tiabanknuitblanche.ca. 

Vaikų dienos centrams $100 rese, pardavinės metalinius van
aukojo H. Simanavičienė; a.a. dens butelius - surinkti lėšų pa
Janinos Kulikauskienės atmi- dengti konferencijos i~laidoms. 
nimui aukojo $100-A. A. Vai- •Linkime laimės Svč. Mer
čiūnai, $50 - D. Empakeris. gelės Marijos Nekalto Prasidėji
Aukotojams nuoširdžiai dėkoja mo seselėms, kurios išvyksta iš 
Lietuvos Caritas remti komite- Toronto po daugiau kaip 60 me
tas Toronte. tų pasišventusio darbo mūsų 

DĖMESIO DAINUOJANTYS IR MĖGSTANTYS DAINĄ! 
Su džiaugsmu pranešame apie artėjančią IX Dainų šventę, 

kuri įvyks 2010 m. liepos 2-4 d.d. Toronte, Kanadoje. Maloniai 
kviečiame prisijungti prie mūsų šventės savo dalyvavimu. Dau
gelis chorų organizuojasi ir jau pradeda ruoštis. Pavieniai dai
nininkai taip pat gali registruotis. Junkitės bendrai dainai, mo
kykitės repertuarą, dainuokite ir su melodinga nuotaika atvy
kite į mūsų visų šventę. Registruotis galite iki rugsėjo 28 d. 
Registracijos mokestį reikia susimokėti iki spalio 31 d. Bilietai į 
Dainų šventės renginius bus parduodami nuo lapkričio l d. 
Plačiau šventės žinias sekite internetiniame tinklalapyje -
www.dainusvente.org. IX Dainų šventės ruošos komitetas 

mokyklai ir visuomenei! Mo
kykloje praeitais metais tikybą 
dėstė seselė Paulė. Anksčiau 
dėstydavo seselė Loreta. Joms 
nuoširdus ačiū. Mes visuomet 
jus prisiminsime! Živilė 

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 20, sekmadienį, 11 val. Mi
šias atnašavo Švenčiausios Trejybės vienuolijos misijoniesius 
kun. Aldo, daugelį metų dirbęs tarp pabėgėlių iš Sudano. Siuo 
metu jis darbuojasi bendruomenėse be kunigo. Giedojo parapi
jos choras. Vargonais grojo Colette Fawretti, dirigavo Antanas 
Mickus. 

Pomirtinė Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūrų paro
da vyks St. Anne de Bellevue ouest galerijoje spalio 1-6 d.d. 
Atidarymo vaišės - spalio 2 d. nuo 7 iki 9 v.v. Daugiau žinių 
tinklalapyje www.galerieouest.ca. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Tradicinius Grybų pietus ruošia parapijos komitetas sekma

dienį, spalio 4. Šv. Mišios 11 val. Šilti pietūs su vynu - parapijos 
salėje. Auka- $25; moksleiviams (10 iki 16 m.) $15. Bus meninė 
programa. Veiks loterija. Galima užsisakyti stalą 10-čiai žmonių. 
Skambinti John Zienka (514 254-7846) ar Alice Skrupskytei 
(514 257-6761). Komitetas dėkoja visiems, kurie atneš laimikių 
loterijai ir saldumynų. Kviečiame visus atsilankyti. 

Šv. Elzbietos draugija 90 metų jubiliejų atšventė sekmadie
nį, rugsėjo 20. Draugijos komiteto narės ėjo į šventovę procesi
joj su juostomis. Puokštė rožių buvo padėta prie šv. Elzbietos 
statulos, prie altoriaus. Kleb. kun. Aloyzas Volskis atnašavo šv. 
Mišias už šv. Elzbietos draugijos gyvas ir mirusias nares. Da
lyvavo kleb. emeritas kun. dr. Feliksas Jucevičius, Lietuvos res
publikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė, Lietuvos res
publikos garbės konsulas Montrealyje Arūnas Staškevičius ir 
KLB Montrealio apylinkės pirmininkė Silvija Staškevičienė. 
Skaitinius skaitė draugijos pirmininkė Antoi:gette Ouellette
Brilvičienė prancūzų kalba ir iždininkė Nijolė Sukienė lietuviš
kai. Intencijas perskaitė Zigmas Skučas. Aukas atnešė buvusi 
pirmininkė Julie Bernotienė ir buvusi vicepirmininkė Vanda 
Ruzgaitienė. Giedojo parapijos choras kartu su Montrealio lie
tuvių choru "Mamos ir vaikai", vad. chorvedžiui Aleksandrui 
Stankevičiui. Solistas Guy Zenaitis giedojoAve Maria. Po šv. Mi
šių visi nusileido į salę, kur vyko koncertas. Lietuvos respublikos 
ambasadorė apdovanojo Liudą Stankevičių; buvo šilti pietūs. VL 

Šv. Elzbietos draugijos komiteto narės (iš k.) pirmininkė 
Antoinette Brilvičienė, Nijolė Šukienė, Mickie Tautkus, Julie 
Bernotienė, Vida Lietuvninkaitė Ntr. P. Pingitore 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LA B R E CQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE. , SU ITE 555, MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 51 ~286-1 985 PV<: 5 1 ~286-1 981 

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieš
ko bet kokio darbo: gali prižiū
rėti vaikus, slaugyti ligonius, 
gaminti valgį, valyti, dirbti fizi
nį darbą. Norėtų gyventi šei
moje. Gali važiuoti į bet kurį 
Ontario miestą. Skambinti 416 
233-5996. 

Toronto Kultūrinio meno ir 
tautinių šokių grupė "Atža
lynas" jau pradėjo repetici
jas ir kviečia naujus narius. 
Informacijai skambinkite Bi
rutei tel. 905-271-1640 

FAX: (514) 766-1349 

vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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




