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Svarstykime - kodėl? 
Skambučiai, tikri ir tariamieji, kviečia jaunimą į klases. 

Kur nepažvelgsi - pilna šūkių "Back to School". 

B E plakatų raginame lietu~iuku~ grįžti_ ir į sav~sias 
šeštadienines mokyklas, Į tokĮ naudmgą ynedą, 
prijungtą prie bendros mokymosi sistemos. Zinoma, 

vieni patys vaikai be tėvų paskatinimo ir pagalbos, net tam 
tikro specialaus pasiaukojimo "šoferiaujant" vargu ar tų 
papildomų mokyklų vaikai ieškotų, vargu ar jie norėtų šeš
tadienių priešpiečius leisti klasėse, kai kiti, tokių mokyklų 
nelankantys, gali savo savaitgalinį laiką skirti kitiems užsi
ėmimams. Gal ne vienam šeštadienio rytą keliantis iš lovos 
dingteli mintis, kodėl man reikia dar kitos mokyklos ... lyg 
tai būtų kokia bausmė už tai, kad esi lietuvis? .. Iš tikrųjų 
šitas klausimas, nors tariamų vaikų keliamas, nėra vaikiš
kas. Ne vienam išeiviui jis ramybės neduoda. Lietuvybės iš
laikymo pastangose jis dažnai prašo savo balso. Pvz., kam 
lietuviškumas reikalingas, jei esi nutaręs Lietuvoje niekada 
nebegyventi? Ar ne praktiškiau ir ramiau būtų, jei įsilietum 
į visuomenę, kurioje gyveni ir pradėtum pratintis pamiršt~ 
praeitį? Kitas, dar stipriai išsilaikęs balsas nesutmka: esi 
kas esi ir niekada nebūsi kitoks, nors norėtum, o čia gimu
siems lietuvių vaikams lietuviškoji mokykla - tai naų_dingas 
priedas, kokį praranda tokių mokyklų nelankantys. Seimas 
kilmė, tradicija, tėvų gimtoji kalba - juk tai dalykai, kurių 
už jokius pinigus nenupirksi. Ką išmoksi, ~ą. tu~ėsi; mo~slo 
ant pečių nenešiosi - šitaip jau mūsų senoliai vaikams teisy
bę dėstydavo. Tačiau šiandien viską susumavus ir įvertinus, 
ima rodytis, kad tikrai nėra lengva augti ir būti lietuviu ne
gyvenant Lietuvoje. Kai kam gal jau atrodo, kad tas gyveni
mas svetimoj šalyj tai tik užsispyrimas tęsti kažką, kas seniai 
pradėta. Tiesa, dalykas geras, kai kada ir įdomus. Tokių 
svyravimų, berods, nekildavo, kai Lietuva dar buvo oku
puota, o išeivija buvo aiškiai pasiryžusi išlikti savimi, kad 
grįžusi tėvynėn nesijaustų svetima. 

D ABAR tas "kodėl" galbūt ne vienam užduoda rimtą 
galvosūkį. Grįžimo-negrįžimo klausimas, kurį laiką 
nesmagiai drumstęs nusistovėjusią ramybę, tolydžio 

pradeda atslūgti. O tokie skelbiami šūkiai, kaip "Lietuva 
yra ten, kur aš esu", padeda visai aprimti. Dargi nežinomos, 
bet jau globalinės Lietuvos projektavimai labai padeda nu
malšinti kylančius prieštaraujančius jausmus ir sau pačiam 
amžinus priekaištus. Prisideda ir dar vienas apsiraminimo 
motyvas su klausimu: kodėl mes turėtume grįžti, kai šian
dien šimtai tūkstančių negrįžtamai palieka savo laisvą tėvy
nę? Vėl viską sudėjus peršasi mintis: būkime kur kas. e~ame. 
Jeigu šitaip, tai tikrai yra reikalingos savos mokyklel~s, s~
voji veikla ir organizacijos bei visa kita, kas padeda Jaustis 
niekur nepabėgusiu. Kas gi norėtų daugiakultūrinėje visuo
menėje rodytis beveidžiu ir bespalviu, kai šimtai kultūrų su
daro gyvenamojo krašto mozaiką - politinį, ekonominį, ly
giateisinį visų žmonių gyvenimo pagrindą. Kaip besvarstytu
me kylančius klausimus ir savo likimus, šeštadieninių litua
nistinių mokyklų abiturientai, priimdami pažymėjimus ir 
dėkodami tėvams ir mokytojams už lietuvišką mokslą, pasi
žada nenutolti nuo savo bendruomenės ir tęsti tai, kas buvo 
pradėta ir daroma lietuvybės gerovei. Šeštadienius "išvar
gęs" abiturientas, pagerbtas, apdov3?otas jm.~~iasi l~i~ė~o
ju, nepasilikusiu už durų su tais, kune nenore10 pakilti Vie
na pakopa aukščiau. Be įgyto lituanistinio švietimo, savoje 
mokykloje jis surado draugų iš lietuviškų šeimų. O tai gera 
pradžia, skatinanti ką nors veikti tarp savo kilmės žmonių. 
Taigi, naujuosius mokslo metus lietuviškose mokyklo
se sutikime žinodami, kad einame teisingu ir naudingu 
keliu. ČS 
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Tik silpnas bites puola 
bitės plėšikės 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Apie gyvūnus, natūraliai 
baigusius savo gyvenimą, sa
koma, - nugaišo, padvėsė. 
Miršta tik žmonės ir bitės. Dėl 
bičių gyvensenos darniomis 
šeimomis bei jų duodamą di
delę naudą žmogui bitėms su
teikta tokia išskirtinė pagarba. 
Tačiau, esant tam tikroms są
lygoms, bitės, kaip ir žmonės, 
pradeda plėšikauti: užpuola 
silpnesnę šeimą ir jos sukauptą 
turtą pergabena į savo būstą. 
Bitininkams žinomas reiški
nys, kai, nuo bičių plėšikių ne
beįstengdama apsiginti, už
pultosios šeimos bitės prade
da gabenti savo medų į plėši
kių avilį. Taip apiplėšta ir ne
tekusi maisto šeima išmiršta. 
Tarp žmonių, jei panašus reiš
kinys pasitaiko, jis vadinamas 
kolaboravimu, bendradarbia
vimu su priešu jo, o ne savo 
šalies naudai. 

Sovietų okupuotose šaly
se, jas siekiant priversti dirbti 
okupanto naudai, ir buvo var
tojamas bičių plėšikių ir nepa
jėgių atremti plėšikavimą bi
čių bendradarbiavimo pavyz
dys. Per sovietinės okupacijos 
dešimtmečius kolaboravimas 
buvo įgavęs siaubingą mastą. 
Verbavimo mechanizmas, iš
radingiausi verbavimo būdai 

buvo taip ištobulinti, kad 
žmogus, net būdamas savo tė
vynės patriotu, vilionėmis tu
rėti geresnį darbą ar kilti kar
jeros laiptais, šantažu ar kan
kinimais buvo paverčiamas 
kolaborantu. 

Suvilioti ar palaužti kola
borantais tapdavo net politi
niai kaliniai, partizanai, kuni
gai. Tik komunistų partijos 
nariai nebuvo verbuojami būti 
kolaborantais, nes ta partija 
saugumo struktūroms vado
vavo, nariai savaime su reži
mu kolaboravo. 

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, beveik visose 
valstybinėse struktūrose išliko 
tie patys žmonės ar jų pali
kuonys, taigi tarp jų - kolabo
rantai. SSRS žlugus ir jos tei
ses bei pareigas perėmus Ru
sijos federacijai, buvęs oku
pantas iš daugelio šalių pasi
traukė, tačiau susigrąžinti 

praradimus neatsisakė. Tai 
nedraugiškai kaimynei, sie
kiant savo tikslų, reikalingi 
buvę uolūs komunistai, buvę 
kolaborantai. O iš tikrųjų, 
kartą davę pasižadėjimą so
vietiniam saugumui, bijodami 
kad šeimininkas jų jau nepri
klausomoje valstybėje nede
maskuotų, nesunkiai įtraukia
mi į antivalstybinę veiklą, jai 

sąmoningai kenkia. Esant to
kioms sąlygoms, kolaboravi
mo reiškinys, užslėptas ar net 
atviras, išsivadavusiose šalyse 
vėl tarpsta. 

Akivaizdaus kolaboravi
mo tęstinumo pavyzdys yra 
pasišventusiai dirbusio Lie
tuvai VSD pulkininko Vytau
to Pociūno išsiuntimas į Gu
diją ir ten jo nužudymas. Bu
vęs KGB rezervistas, Lietuvos 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovas Arvy
das Pocius išsiuntė itin sąži
ningai valstybei dirbusį pa
valdinį V. Pociūną, kuris žuvo 
2006-ųjų vasaros pabaigoje 
Breste. Ir tik š.m. gegužę Lie
tuvos generalinė prokuratūra 
pripažino, kad jis buvo nužu
dytas. Anuomet mūsų teisė
sauga, sąmoningai vengdama 
rimto tyrimo, pasikliovė Gu
dijos teisėsaugos sufabrikuota 
versija, o kolaborantai žinia
sklaidoje sukėlė žmogžudystę 
maskuojančių šmeižtų laviną. 
Juk vien dėl to, kad Gudija 
globoja Lietuvai prasikaltu
sius generolą-teroristą Us
chopčiką, komunistę Juonie
nę, oponuojančius politikus 
žudo, ta šalimi jokiu būdu pa
sitikėti nebuvo galima. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GYVENIME 
Taize bendruomenėje 

rugpjūčio 14 d. pamaldos bu
vo skirtos paminėti jos stei
gėjo br. Roger 5 metų mir
ties ir 70-ąsias metines nuo 
jo atvykimo į Taize kaimelį 
Prancūzijoje. Kasmet į Taize 
atvyksta apie 100,000 jaunų 
žmonių, kurie apsistoja sa
vaitei ir ieško bendrystės su 
Dievu per bendras pamal
das, giedojimą, tylą, asme
ninius apmąstymus ir pasida
linimą. Iš Lietuvos kasmet į 
Taize atvyksta keliasdešimt 
autobusų su jaunais piligri
mais, o vasarą mėnesiui arba 
ilgesniam laikui kaip savano
riai atvyksta apie trisdešimt 
lietuvių. Prancūzijoje, Bur
gundijos pietinėje dalyje, Tai
ze miestelyje 1940 m. br. Ro
ger įsteigė tarptautinę, eku
meninę bendruomenę. Šian
dien bendruomenė vienija 
daugiau nei šimtą brolių iš 
katalikų ir skirtingos kilmės 
protestantiškų konfesijų, iš 
daugiau nei 25 šalių. 

Į šv. Juozapo kunigų se
minariją Vilniuje šiemet 
įstojo 8 norintieji tapti kuni
gais - dvigubai daugiau nei 
pernai. Seminarijos rekto
riaus Žydrūno Vabuolo teigi
mu, šiemet stojančiųjų buvo 
10. Į Kauno kunigų seminari
ją priimti 6 asmenys. Telšių 
vyskupo Vincento Borisevi
čiaus seminarijoje mokslus 
pradės 5 jaunuoliai. Vilniaus 
ir Telšių seminarijose pasi
ruošimas kunigystei trunka 
7, o Kauno - 6.5 metų. Visose 
seminarijose stojantieji pri
imami į įvadinį pasiruošimo 
tolesniems mokslams (prope
deutinį) kursą. Vėlesni dveji 
metai- filosofijos studijos. Po 
jų vyksta teologijos studijos. 
Kauno seminarijos auklėtiniai 
kartu mokosi ir Vytauto Di
džiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakultete. 

Ateitininkijos šimtmečio 
kongrese Vilniuje ateitinin
kai išrinko organizacijos va-

davus. Pirmininke tapo Roz
vita Vareikienė. Pirmą kartą 
per 100 veiklos metų seniau
sios lietuviškos jaunimo or
ganizacijos pirmininko pa
reigas perima moteris. Atei
tininkij oje veikia apie 100 
organizuotų grupių, yra per 
3,000 narių. Antra tiek - iš
eivijoje. 

Pirmininkė Rozvita Va
reikienė ateitininkijos veik
loje dalyvauja nuo organi
zacijos atkūrimo Lietuvoje 
1989 m. Visa Vareikių šeima 
- ateitininkai. R. Vareikienė 
apie 10 m. savanoriškai orga
nizavo ateitininkiškas jauni
mo vasaros stovyklas Berčiū
nuose, kuriose susirinkdavo 
vaikai ne tik iš ateitininkų 
kuopų, bet ir iš vaikų globos 
namų. Rengė kursus ateiti
ninkų kuopų globėjams, va
dovavimo ir užsiėmimus, kū
rė ir įgyvendino projektus 
jaunimo užimtumui, pilietiš
kumui skatinti, Jaunųjų atei
tininkų sąjungos valdybos 
pirmininkė. Praėjusį rudenį ji 
buvo paskelbta "Auksinės šir
dies" laureate už savanorystės 
puoselėjimą. Naujoji pirmi
ninkė dirba Gen. Jono Že
maičio Lietuvos karo akade
mijos ramovės viršininke -
prisideda prie visapusio kariū
nų ugdymo. 

Kard. Mare Ouellet už
baigė savo darbą Kanadoje. 
Tapęs Kvebeko arkivyskupu 
2002 m., Popiežiškosios ko
misijos krikščionių vienybei 
sekretoriumi, vėliau Kana
dos primu, o nuo birželio 30 
d. naujasis Vyskupų kongre
gacijos prefektas ir Popiežiš
kosios komisijos Pietų Ame
rikai pirmininkas. Rugpjūčio 
15 d. kardinolas aukojo atsi
sveikinimo Mišias St-Anne 
de Beaupre bazilikoje Kve
beke. Iškilmėse dalyvavo per 
30 kitų Kanados katalikų vys
kupų, Kanados ir Kvebeko 
valdžios atstovai, 2000 tikin
čiųjų. Rugpjūčio 22 d. kardi
nolas išvyko į Romą. 

Iš Vilniaus Devintinių istorijos 
GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Ne vieną šimtmetį gyvuo
janti Devintinių - Švenčiau
siojo Kristaus Kūno ir Kraujo 
- procesijos tradicija Vilniuje 
po ilgokos pertraukos buvo 
atnaujinta kard. Audrio Juozo 
Bačkio. Dabar jau ne pirmi 
metai iš Katedros į Aušros 
Vartus senamiesčio gatvėmis 
plaukia tikinčiųjų upė. Pana
šiai po kelių dešimtmečių per
traukos XX š. pradžioje, su
laukus Nikolajaus 11 mani
festo (1905), pirmoji iškilmin
ga procesija įvyko 1906 m. bir
želio 4 d., organizuota Vil
niaus vysk. Edward von Ropp 
- Jury;io Matulaičio pirmtako. 

Siandien įdomu pažiūrėti 
į jų abiejų kelią, vaizdą, ap
linką, jas palyginti, ypač, kad 
tai padaryti padeda (net ska
tina) menotyrininkės Laimos 
Laučkaitės labai vertingas 
straipsnis Vilniaus šventės ir 
pramogos XX š. pradžioje 
(knygoje Imperinis Vilnius). 
Kaip iš jo matyti, kelias, ku
riuo tuomet procesija ėjo, sky
rėsi nuo įprasto dabar: vado
vaujama vyskupo, 12 val. pa
judėjusi nuo Katedros ir pa
siekusi Šv. Jono šventovę, 
procesija suko į dešinę Domi
nikonų gatve ligi Šv. Dvasios 
šventovės, nuo jos toliau iki 
Vilniaus gatvės, kur vėl į de
šinę iki šv. Kotrynos, po to -
dar kiek Vilniaus ir šv. Jurgio 
gatvėmis-ligi Šv. Jurgio šven
tovės, iš kur, uždarydama ra
tą, grįždavo į Katedrą. 

O koks buvo gatvių-namų 
vaizdas! Visur žalumynų gir
liandos, languose - šventųjų 
paveikslai, balkonuose - kili
fl!ai, balti ir žydri kaspinai 
(Svenčiausiosios Mergelės Ma
rijos spalvos). Paskui Šven
čiausiąjį Sakramentą ėjo kuni
gai, klierikai, išpuošti vaikai, 
baltai apsirengusios mergi
nos, už jų - procesinės vėlia

vos, altorėliai, nešami parapi
jiečių (priklausančių broli
joms, cechams), pasipuošusių 
jų spalvų kaspinais. Toliau su 
malda, giesme judėjo tūkstan
tinės minios, suprantančios, 
kokio didelio istorinio įvykio 
dalyvės jos yra. 

Straipsnyje paskelbta taip 

pat trumputė vyskupo padėka 
procesijos dalyviams. Kaip 
daugjipasako! Tui tikra aukso 
kruopelytė, leidžianti pajaus
ti, pamatyti ne vien bažnyti
nio, bet ir socialinio, politinio 
gyvenimo tikrovę. Paskaityki
me: "Dėkoju jums, Vilniaus 
gyventojai, katalikai ir kitati
kiai, ir jums nekrikščionys, 
Mozės išpažinėjai, už jūsų na
mų, butų ir balkonų išdabini
mą. Visi (!) prisidėjote prie 
to, kad didžioji mūsų šventės 
diena praeitų be liūdnų įvy
kių, su tikra (!) pagarba Aukš
čiausiajam". 

Pradžioje nusakyta pro
cesijos dalyvių sudėtis (tokia 
patraukli, įsimintina): kata
likai, kitatikiai, Mozės išpaži
nėjai, toliau pabrėžtas jų visų 
(būtent visų!) indėlis į vyravu
sią santarvę, atiduotą pagarbą 

Aukščiausiajam. O žodžiai 
apie liūdnus įvykius turėjo la
bai pagrįstą priežastį. Pasiro
do, visai netoliese - Balsto
gėje - per tų pačių 1906-ųjų 
Devintines įvyko šiurpus pog
romas, sukeltas iš balkono į 
procesiją mestos bombos. 
Prasidėjus sąmyšiui, vaitoji
mams, policija, kariuomenė 
ėmė šaudyti į minią, kažkas 
suriko "Bej židov" (Mušk žy
dus). Ir kelias dienas juoda
šimčiai siaubė, niokojo, plėšė, 
žudė ... Žinia sukrėtė Vilnių, 
artėjančių Devintinių laukta 
su nerimu ir baime. Laimei, 
kaip matyti iš padėkos, šventė 
praėjo ramiai, "su tikra pa
garba Aukščiausiajam". 

Tačiau Vilnius Balstogės 
įvykių neišvengė. Jų banga at
sirito po 13-os metų - 1919-
aisiais, kai, išstūmę "raudo
nąją Kapsuko armiją", į mies
tą įžengė trys lenkų kavaleri
jos batalionai - pulkas, vado
vaujamas kapitono Wladys
law Belina-Prazmowski; beje, 
"miesto fotografas" J an Bul
hak yra padaręs jo nuotrauką 
- kavaleristo kelyje geriau 
nesipainioti ... ). Kas tuomet, 
balandžio 19-ąją (Didįjį šešta
dienį) dėjosi, truko ne vieną 
dieną, plačiai rašė žydai, 
nepraleido lietuviai, minėjo ir 
patys lenkai. 

Antai literatūroje cituoja-

mas įsidėmėtinas autorius 
Walery Slawek - įvykių daly
vis, 2-ojo skyriaus (kontržval
gybos) vadovas, be to, J. Pil
sudskio dispozicijos žmogus, 
jo patikimiausias bendradar
bis, siunčiamas ypatingoms 
paskirtims. Štai to "ypatin
gojo" prisipažinimas: "Jei po
gromą būtų pradėję vietos 
lenkai, tai nebūtų taip svarbu. 
Tačiau šį nusikaltimą (!) įvyk
dė mūsų kariuomenės dali
niai. Mes buvome nusiųsti 
įvesti tvarkos". 

Šios kelios eilutės, pana
šiai kaip trumputė vyskupo 
padėka, taip pat istorinės 
reikšmės - jos patvirtina nu
sikaltimo rengėjus. O kaip 
buvo įvedama "tvarka", kokie 
jos mastai, matyti ir iš vysk. 
Jurgio Matulaičio Užrašų, ku
riuose ne vieną kartą pami
nimi prašyti pagalbos atbėgę 
žydai (rabinas L Rubinšteinas, 
bendruomenės pirmininkas, 
garsusis daktaras C. Šabadas). 
Jie papasakojo:"( ... ) legionie
riai areštavę galybes žydų, 
daugelį jų mušę ir kankinę, 
daug krautuvių išplėšę, be
krėsdami daugeliui pinigus 
paėmę". (M. Biržiškos teigi
mu - 6 mln. rublių) Kitame 
Užrašų puslapyje vėl: "Tikrai 
aš mačiau tą žydų minią (ku
rioje buvo ir C. Šabadas su L 
Rubinšteinu), mačiau kaip 
nuožmiai su jais pasielgė. Su
ėmę po gatves varinėjo, tąsė; į 
kalėjimus sugrūdę laikė. Ki
tur ir nekalčiausius žmones 
sušaudę. (M. Biržiškos duo
menimis - 54, žydų - 80). Ki
tiems žydams barzdas degino, 
net ir Lentvario rabinui, 70-
ties metų seneliui. Jis ranka 
dangstėsi, tai mušė jam per 
ranką( ... )". 

Tai buvo Balstogės įvykių 
per Devintines pasikartoji
mas Vilniuje. Tuo laiku - Di
džiojo šeštadienio, Velykų 
(Prisikėlimo!) - vysk. Jurgis 
Užrašuose įrašė savo ganyto
j iškos veiklos credo: "Mano 
uždavinys: visus žmones tai
kyti, vesti prie meilės ir vieny
bės. Ir tai aš darysiu. O tams
tos( ... ) žinokitės su savo poli
tikomis". Ir tai darykime 
mes ... 

Ąžuolas įleido šaknis Vilniuje, Karaliaus Mindaugo aikštėje, švenčiant Žalgirio mūšio 600 
metųjubiliejų Ntr. iš leidinio TSŽ 



XVI Ateitininkų federacijos 
kongresas Vilniuje 

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Ateitininkijai švenčiant 
savo gyvavimo šimtmetį, XVI 
Ateitininkų kongresui, įvyku
siam 2010 m. rugpjūčio 6-8 
d.d. Vilniuje, buvo parinktas 
šūkis "Su Kristumi į ateitį!". 
Kongreso dalyvio knygelėje 
Ateitininkų federacijos pirmi
ninkas Vygantas Malinauskas 
rašo: "Ateitininkija prieš šim
tą metų gimė iš siekio subran
dinti patriotiškai nusiteikusių 
kilnių šviesuolių kartą, pajė
gia kurti Lietuvą ir pasaulį 
kaip vietą, kurioje gera gy
venti ir kurioje kiekvienas 
žmogus gali nevaržomai 
skleistis kaip Dievo paveiks
las ir panašumas ... Siandien 
priimame iššūkį tęsti jų pra
dėtą misiją, kviesdami prisi
jungti visus, branginančius 
laisvę, tiesą, gėrį ir grožį". 

Kongreso atidarymas įvy
ko rugpjūčio 6 d. Lietuvos 
Valstybinėj e filharmonijoj e, 
tuoj po stovyklos Berčiūnuose 
uždarymo. Sugiedotas ateiti
ninkų himnas. Invokaciją tarė 
vyskupas designatas Gintaras 
Grušas, Ateitininkų federaci
jos dvasios vadas. Vyko gau
tas palaiminimas iš Vatikano, 
perskaitytas Apaštalinio nun
cijaus laiškas, kardinolo A. 
Bačkio sveikinimas. Pastara
jam pirmieji prisiminimai apie 
ateitininkus, jo žodžiais, "bu
vo nuobodūs". Vysk. Jonas Bo
guta linkėjo, kad ateitininkai 
būtų krikščioniško atsinauji
nimo židinėliu. LR preziden
tės sveikinime raštu ateitinin
kai skatinami nebijoti iššūkių. 
Taip pat gauti sveikinimai iš 

Vysk. Arūnas Poniškaitis Aušros Vartų koplyčioje per Ateiti
ninkų kongresą 

ninkiška patriotiškumo samp
rata ir jos aktualumas; Atei
tininkų filosofinės idėjos ir jų 
reikšmė; Ateitininkų sociali
nė ir politinė programa; Atei
tininkų idėjos mene; Ateiti
ninkų patirtis ugdant asmeny
bę ir Jaunųjų ateitininkų są
jungos programa. 

Šventų Mišių koncelebra
cijai Šv. Kazimiero šventovėje 
vadovavo arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Jam asistavo ke
turi vyskupai. Savo pamoksle 
arkivyskupas kalbėjo apie iš
šūkius principų ir laisvės švie
soj e. "Nebijokite savo kai
mo ... Nebūkite bailiai, susi
rūpinę rytdiena ... Darykime 

dymas "Man gera Lietuvoje, 
nes ... " 

Šeštadienio rytą pristatyti 
"Laiko ženklai ir jų skaity
mas". Tai teatralizuota disku
sija apie laisvę ir kultūrą. Jos 
autorė buvo Tatjana Macei
nienė. Atliko aktoriai Darius 
Rakauskas ir Saulius Čėpla. 
Teminėse grupėse buvo ap
tarta menas ir pasaulėžiūra, 
šiuolaikinių politinių srovių 

iššūkiai ir krikščionybė, pa
sauliečių misija Bažnyčioje, 
žmonijos vystimasis bei moks
lo pažanga, tautinė tapatybė 
ir globalizacija, vyriškumas ir 
moteriškumas lygių galimybių 
pasaulyje ir Jaunųjų ateitinin
kų sąjungos programa. 

Akimirka iš Ateitininkų kongreso atidarymo Vilniuje 

Atmintinos šv. Mišios prie 
Aušros Vartų koplyčios. Kon
celebracij ai vadovavo vysk. 
Arūnas Poniškaitis. Jam asis
tavo vysk. Gintaras Grušas ir 
prelatas Edis Putrimas. Savo 
pamoksle vyskupas pabrėžė, 
kad Jėzus Kristus neuždaro 
mūsų praeityje. Tikėjimas turi 
vesti prie gyvojo Dievo. Turi
me atskirti tikėjimą nuo prie
tarų. Turime išpažinti Dievo 
duotą tikėjimą. Reikia ne tik 
pažinti, bet ir kurti. "Marija, 
savo užtarimu, lydėk ateiti
ninkiją". Spėju, kad šv. Mišių 
metu giedojo ateitininkų cho
ras, susikūręs ką tik pasibaigu
sioje stovykloje Berčiūnuose. 

Popietinėje sesijoje buvo 
aptariama: "Kokios organiza
cijos reikia Lietuvai ir Bažny
čiai". Aštuoniose grupėse bu
vo nagrinėjamos šios temos: 
ateitininkų kaip visuomeninio 
sąjūdžio siekiai; moksleivių, 
studentų ir sendraugių ateiti
ninkų veiklos modeliai; jau
nųjų ateitininkų sąjungos prog
rama 10-14 metų amžiaus vai
kams. 

LR seimo pirmininkės, LR 
ministerio pirmininko ir kitų. 

Vyko šimtmečiui skirto 
filmo Šimtas ateities metų 
premjera. Po pietų pertraukos 
dalyviai rinkosi į devynias te
mines grupes, pasišovusias 
aptarti ateitininkų istoriją ir 
jų indėlį į Lietuvos ir pasaulio 
istoriją. Buvo ir prof. Kęstučio 
Skrupskelio knygos Ateities 
draugai sutiktuvės - Ateiti-

ką galime, o visa kita atiduo
kime Aukščiausiajam ... 

Dėkokime Dievui, kad 
esame ateitininkai, kad 
turime į ką atsiremti". Įžodyje 
daugiau kaip 30 asmenų tapo 
moksleivių, studentų ir sen
draugių sąjungų nariais. Va
kare vyko trys renginiai - va
karonė Vilniaus paveikslų ga
lerijos kieme, filmas kino teat
re "Pasaka" ir žibintų pasiro- Nukelta į 5-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Užsienio politika 

Prezidentės Dalios Gry
bauskaitės teigimu, Lietuvos 
užsienio politikoje svarbiau
sia yra eurointegracija, dvi
šalis bendradarbiavimas su 
Baltijos, Šiaurės šalimis, 
JAV bei realistiški santykiai 
su kaimynais. Metiniame 
Lietuvos diplomatinių atsto
vybių vadovų suvažiavime 
rugpjūčio 25 d. ji tvirtino, 
kad JAV išlieka pagrindiniu 
saugumo garantu ir partne
riu NATO rėmuose. Kalbė
dama apie santykius Lietu
vos su Rytų kaimynais, ji pa
brėžė, kad matomos pozity
vios tendencijos, tačiau kai 
kuriais klausimais Vilnius 
gali laikytis atsargaus po
žiūrio. 

Šalies vadovė tvirtino, 
jog Lietuvos diplomatinis 
korpusas yra labai profesio
nalus, bet pabrėžė, kad kar
tais pritrūksta iniciatyvos. 

Gynybos strategija 
Rugpjūčio 23 d. krašto 

apsaugos ministerė Rasa 
Juknevičienė pasirašė Pilie
čių rengimo ginkluotai vals
tybės gynybai strategiją, ku
rioje apibrėžiama pasirengi
mo valstybės gynybai samp
rata ir patriotinio ugdymo 
svarba. Strategiją sudaro du 
svarbiausi elementai: pilie
čių valia, jų pasiryžimas ko
voti už Tėvynės nepriklauso
mybę ir tam tikros karinės 
žinios ir praktiniai įgūdžiai 
ginklu ginti valstybę. Už pir
mojo elemento įgyvendini
mą, pasak KAM, atsakingos 
švietimo ir mokslo įstaigos, 
kurios, ugdydamos jaunimo 
pilietinius, tautinius ir pat
riotinius bruožus, kartu stip
rina ir ugdo piliečių valsty
bės gynybos nuostatas. Kraš
to apsaugos sistema yra tie
siogiai atsakinga už antrojo 
strategijos dėmens - sava
noriškojo ir (arba) privalo
mo karinio rengimo - įgy

vendinimą. Šie elementai tu
rėtų būti traktuojami kaip 
vienas kitą papildantys, ne
atsiejami. 

Strategijoje rašoma, kad 
tautinis ir patriotinis ugdy
mas sudaro prielaidas su
vokti gynybos nuo ginkluoto 
užpuolimo svarbą, pilietines 
teises ir pareigas, motyvuoja 
savanoriškai rengtis valsty
bės gynybai ir nevengti pri
valomosios karo tarnybos, 
jei tik atsirastų pagrindas to
kią tarnybą organizuoti. Be 
karinio rengimo pilietinė va
lia valstybės gynyboje būtų 
išreiškiama tik neginkluotu 
pilietiniu pasipriešinimu, 
kuris svarbus, tačiau nepa
kankamas, kad agresijos at
veju būtų atkurta šalies ne
priklausomybė, pažeistas su
verenumas ir teritorinė ne
liečiamybė. 

Strategijoje išdėstytų il
galaikės veiklos gairių įgy
vendinimas bus detalizuotas 

strategijos įgyvendinimo 

priemonių plane, kuris turi 
būti parengtas iki spalio 4 d. 

Oro policijos misija 
Lietuvos kariuomenės 

Karinių oro pajėgų Aviacijos 
bazėje Šiauliuose rugpjūčio 
25 d. nusileido keturi JAV 
karinių oro pajėgų Europoje 
naikintuvai "F-15C Eagle". 
JAV karių kontingentas rug
sėjo l d. pakeis šiuo metu 
NATO oro policijos misiją 
Baltijos šalyse vykdančius 
Lenkijos karinių oro pajėgų 
karius. Tai jau trečias kartas, 
kai Baltijos šalių oro erdvėje 
patruliuos amerikiečiai. Pir
mą kartą JAV kariai šioj e 
misijoje dalyvavo 2005 m., 
po to - 2008 m. 

Lietuva ir kitos Baltijos 
šalys neturi oro erdvei pat
ruliuoti tinkamų orlaivių. 
Šiaurės Atlanto tarybos 
sprendimu, nuo 2004 m. Lie
tuvoje dislokuojami NATO 
šalių lėktuvai ir kontingen
tai, kurie po kelis mėnesius 
saugo Baltijos šalių oro 
erdvę. 

Pernai NATO nuspren
dė pratęsti oro policijos mi
sijos Baltijos valstybėse ter
miną iki 2014 m. pabaigos, 
tačiau Lietuva, Latvija ir Es
tija siekia, kad misija būtų 
pratęsta bent iki 2018 m. 

Nedarbo lygis 
Statistikos departamen

to atliekamo gyventojų už
imtumo statistinio tyrimo 
vertinimais antrąjį šių metų 
ketvirtį nedarbo lygis šalyje 
buvo 18.3% arba 0.2% di
desnis nei metų pradžioje. 
Palyginti su antruoju 2009 
m. ketvirčiu, nedarbo lygis 
išaugo 1.3 karto. Lietuvos 
nedarbo lygis yra mažiausias 
iš Baltijos šalių. 

Antrąjį 2010 m. ketvirtį 
vyrų nedarbo lygis, palyginti 
su pirmuoju ketvirčiu, suma
žėjo 0.9% ir buvo 22.3%, 
moterų - padidėjo 1.3% ir 
buvo 14.4% palyginti su ant
ruoju 2009 m. ketvirčiu. 
Mieste nedarbo lygis antrąjį 
2010 m. ketvirtį siekė 16.9, 
kaime - 22%. Statistikos de
partamento vertinimais, ant
rąjį 2010 m. ketvirtį bedar
bių buvo 297,200. Antrąjį 
2010 m. ketvirtį 40.4% visų 
bedarbių sudarė ilgalaikiai 
bedarbiai - asmenys, ieškan
tys darbo vieneriems me
tams ar ilgiau. 

Užsiregistravusiųjų dar
bo biržoje ypač pradėjo dau
gėti kovo pabaigoje, tai lėmė 
Sveikatos draudimo įstaty
me nustatyta prievolė mokė
ti privalomąjį sveikatos 
draudimo mokestį bedar
biams, neužsiregistravusiems 
darbo biržoje. Antrąjį šių 
metų ketvirtį šalies ūkyje 
dirbo 1.328 mln. gyventojų, 
jų skaičius, palyginti su pir
muoju 2010 m. ketvirčiu, be
veik nepakito. RSJ 
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ARVYDAS 
KŠANAVIČIUS 

Labai simboliška, nes visa 
tai įvyko Valstybės teatre Kau
ne (šiandien - Kauno muzilti
nis teatras). Pagal Kremliaus 
molocho scenarijų ir režisūrą 

sovietinė mi
tologija pra
dėta kurti itin 
teatrališkai. 
Juridinę oku-

Arvydas įž 
Kšanavičius pantų, engu-

sių į nepri-
klausomą Lle

tuvą birželio 15-ąją, valdžios 
teisėtumo regimybę tvirtai 
tarsi plienu - ("stalinistiškai") 
- sutvirtino aktorių kolek
tyvas, pasivadinęs "Liaudies 
seimu". O aktoriai- papras
čiausi statistai - komunistai, 
preciziškai įvykdę Lietuvos 
tragedijos raudonąjį scenari
jų, sukurptą Kremliaus ra
šeivų. 

Tą dramatišką mūsų tau
tos istorijai dieną, liepos 21-
ąją, pirmajam tragedijos aktui 
vadovavo Justas Paleckis, 
nuolatos giedojęs ditirambus 
Lietuvos draugui ("tovariš
čiui") Stalinui ir jo vadovauja
mai Sovietų Sąjungai. Po to, 
nelyginant kokie "parlamen
tarai", Stalino saulės sistemos 
apšviesti, minėti statistai - ko
munistai, įsivaizdavę esą itin 
reikšmingi ir talentingi akto
riai, pdeidė 1938 m. Lletuvos 
respublikos Konstituciją ir 
priėmė deklaraciją apie nau
josios ''valstybės" santvarką, 

Didysis vaidinimas 
Prieš 70 metų Lietuvoje paskelbta sovietų valdžia 

kurioje pabrėžiama: "Lietu
voje įvedama tarybų santvar
ka. Lietuva skelbiama Socia
listine tarybų respublika". Th
kiu būdu Lietuva iš Lietuvos 
respublikos tapo "Lietuvos 
tarybų socialistine respub
lika" - LTSR. Istorikų teigi
mu, visa tai "teatralų" buvo 
svarstoma tik 1 valandą ir 5 
minutes (nuo 14 val. 35 min. 
iki 15 val. 40 min.). 

Vėliau kitas Kremliaus 
molocho valios vykdytojas, 
komunistų partijos CK sekre
torius Antanas Sniečkus pa
siūlė manieringai atlikti kūrini 
pavadinimu "Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą proble-

ma", kuris niekada oficialiai 
net nebuvo įtrauktas į jokią 
vadinamųjų "rinkimų" į 
"liaudies seimą" programą. 
Mat kandidatai į būsimojo 
"Liaudies seimo" deputatus, 
istorikų tvirtinimu, "žadėjo iš
laikyti Lietuvos nepriklauso
mybę". Thčiau statistai - ko
munistai šiuo klausimu (po 1 
valandos ir 24 minučių "svars
tymų") priėmė deklaraciją, 
kurioje nutariama "prašyti Tu
rybų socialistinių respublikų 
sąjungos .Aukščiausiąją tarybą 
priimti Lletuvos tarybų socia
listinę respubliką į Turybų so
cialistinių respublikų sudėtį są
jungine respublika tais pačiais 

Fotograf"tjos autorius - Arvydas Kšanavičius. i Trispalvė ir 
Gediminaičių stulpai buvo padaryti paties autoriaus (tuomet 
15-metio) 1989 metų pradii.oje 

pagrindais, kuriais tema į 
TSRS Ukrainos, Baltarusijos 
ir kitos sąjunginės respub
likos". 

Lietuvos konstitucinės 
teisės tėvu tituluojamas profe
sorius Mykolas Riomeris apie 
tai rašė: "Visa, kas nuo (1940 
m. - AK) birželio 15 iki liepos 
21 dienos vyko Lietuvoje, tai 
tik politinio teatro vaidini
mas. Šio inscenizavimo žy
miausias sąmoningas veikėjas 
buvo Lietuvos komunistų par
tija, režisieriai- Dekanozovas 
su Pozdniakovu, vadovaujami 
Molotovo ir Stalino, agentai -
Liaudies vyriausybė ir Liau
dies seimas. Lietuvos liaudis 
jokio sprendžiamojo vaid
mens čia nevaidino, tačiau 
svetimųjų viskas buvo daroma 
jos vardu. Jos vardu kalbėjo ir 
veikė Liaudies vyriausybė; jos 
vardu buvo organizuojami mi
tingai, eitynės ir demonstra
cijos; jos vardu rėkė mitinguo
se agitatoriai ir oratoriai; jos 
vardu buvo skiriama Liaudies 
seimo sudėtis, jos vardu tas 
seimas išleido dvi liepos 21-
osios deklaracijas, padėjusias 
pagaliau taškus ant "i". 

Dar vienas pragaištingas 
"taškas ant 'i'" padėtas 1940 
m. liepos 23-ąją - paskutinę 
"politinio teatro" kūrybinės 
saviraiškos dieną: "Liaudies 
seime" buvo suformuota Įga-

liotoji komisija, kuriai pavesta 
nuvykti į Maskvą, į Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiąją tary
bą, ir įteikti šią antrąją, gali
ma sakyti, "prašymo deklara
ciją". 'Ilumpai tariant, nuvykti 
ir pargabenti nekrofilo Josifo 
Stalino saulelę į Lietuvą. 
"Saulės gabentojų" grupę su
darė 20 delegatų: Birutė Ab
dulskaitė, Liudas Adomaus
kas, Petras Cvirka, Juozas 
Demskis, Karolis Didžiulis, 
Viktoras Ditkevičius, Mečis
lovas Gedvilas, Liudas Gira, 
Marija Kutraitė, Icikas Mes
kupas-Adomas, Matas Mickis, 
Salomėja Nėris, Justas Palec
kis, Kazimieras Petrauskas, 
Pranas Petrauskas, Motiejus 
Šumauskas, Stasė Vaineikie
nė, Antanas Venclova, Vincas 
Vitkauskas, Pranas Zibertas. 

Beje, dar prieš šios komi
sijos "žygį" Kremliaus link J. 
Paleckis entuziastingai post
ringavo: "Išvykdami į šią ke
lionę mes, liaudies seimo at
stovai, galime pasakyti: išva
žiuojame parnešti naujajai 
Lietuvai Stalino konstitucijos 
saulės". Jos sadistiški spindu
liai itin ryškiai, bemaž aki
nančiai, suspindėjo 1940 m. 
rugpjūčio 3-ąją - Lietuvos in
korporavimo į SSRS sudėtį 
dieną. Thip ir išnyko Lietuva 
saulėtą 1940-ųjų vasarą iš civi
lizuoto pasaulio valstybių šei
mos kaip tarptautinės teisės 
subjektas 50-čiai metų. Iki 
1990-ųjų pavasario. Iki Kovo 
11-osios. 

"Bernardinai", 2010. VII.22 

Pergalė. Stalinas. Nomenklatūra. Rusija 

GAVRllL POPOV 

2010 metų vasario 4 d. 
laikraštis MK išspausdino in
formaciją, kad balandžio 16-
17 d.d. įvyks tarptautinė moks
linė konferencija "Antrasis 
pasaulinis karas. Prieš stalini
nį istorijos falsifikavimą". 
Nors pageidavimų dalyvauti 
joje išreiškė daugelis Rusijos, 
buvusių Sovietų Sąjungos res
publikų ir Rytų Europos at
stovų, konferencija buvo at
šaukta. Iš pradžių jos atsisakė 
vienas pagrindinių organiza
torių-Rusijos Tu.utų draugys
tės universitetas. Vėliau atsi
sakė ją finansuoti ir pirmojo 
Rusijos prezidento B.N. Jelci
no fondas. Universitetas ne
oficialiai nurodė į "aukštes
nių instancijų" nuomonę. 
Fondas taip pat pasidavė iš
oriniam spaudimui ir parodė 
bailumą, todėl, kad konferen
cija buvo skirta kaip atsakas į 
bandymus panaudoti 1945 m. 
pergalę Stalino reabilitacijai 
(jau ko buvo verta triukšmin
ga istorija su jo portretų iška
binimu!). Žemiau paduodu 
tekstą to pranešimo, kurį aš 
tikėjausi perskaityti konferen
cijoje. 

Operacija "Stalinas" 

Kam prisireikė taip triukš
mingai pažymėti visiškai neju
biliejinę - 65 metų datą? Ko-

Neperskaityto pranešimo tezės neįvykusioje konferencijoje 

dėl pasiryžo kabinti Stalino 
portretus, ko nepadarė net L. 
l. Brežnevas, didžiavęsis, kad 
pats generalisimusas 19 parti
jos suvažiavime jį iškėlė į CK 
sekretorius? Suprantama, kad 
Stalino mito atstatymas reika
lingas ne milijonams valstie
čių, tapusų stalininio kolekty
vizavimo ir bado aukomis. Ir 
ne milijonams 1937 m. Di
džiojo teroro aukoms. Ir ne su
šaudytiems Butove ar Katy
nėje. Ir negyvai sušalusiems 
1940 m. kare su Suomija. Ir 
ne milijonams karių, pakliu
vusių į belaisvę pirmaisiais ka
ro mėnesiais. Ir ne stalininio 
pokarinio žydų pogromo au
koms. Ir ne dalyviams dau
giamečio partizaninio karo su 
stalininiu režimu Pabaltijo ir 
Vakarų Ukrainos miškuose. 

Gal to reikia veteranams? 
Bet kodėl? Jei be šio "ritua
lo" jiems negali prieš mirtį 
skirti net buto? Stalino prisi
reikė Didžiosios pergalės su
kakties šventimui. O pati su
kaktis, šiandien būtina mūsų 
nomenklatūrai. Susikūrusi no
menklatūrinė sistema, visiškai 
priklausanti nuo užsienio pa
klausos dujoms ir naftai, ne
apsaugojo Rusijos nuo pasau
linės krizės. Kainos. Infliacija. 
Bedarbystė. Bandymai nu
kreipti dėmesį karu Gruzijoje 
už Pietų Osetiją ir Abchaziją 

ar Olimpiada Vankuveryje pa
sirodė nepakankamais. Nu
sprendė patrimituoti garsiau 
apie Didžiosios pergalės jubi
liejų ir tokiu būdu juo pasi
naudoti. 

Be šio "situacinio" moty
vo yra ir labiau pagristų. Mū
sų nomenklatūra nusprendė 
įtvirtinti savo, rusiškąjį "post
industrinį" variantą. Nuo to
kių "postindustrinių" rezervų, 
kaip ekonominė konkurencija 
rink.oje, politinė konkurencija 
rinkimuose ir pan., atsisakė. 
Paėmė į "postindustriją" tai, 
ko neturėjo sovietiniai biuro
kratai - teisę į "superpelnus", 
į didžiulę nuosavybę, į rūmus, 
vilas, jachtas. Svarbiausiu ru
siškoje "postindustrijoje" ta
po komandinis vadovavimas 
su neišvengiama biurokratijos 
piramide. O bet kokia pirami
dė reikalauja "viršūnės" - va
dovo, "vyriausiojo vado", arba 
"efektingo vadybininko". Tu
dėl yra primityvios ir melagin
gos nuorodos į ''veteranų pra
šymus". Ir sovietiniais laikais, 
ir dabar, veteranų organiza
cijų vadovai sugebėdavo už
uosti viršininkų nuomonę ir 
tuoj pat atsirasdavo "dirban
čiųjų pageidavimai", atspin
dintys pačios nomenklatūros 
planus. 

Reikia turėti galvoje ir pa
sikeitimus pačių veteranų gre-

tose: šiuo metu jų dauguma 
ne Tėvynės karo veteranai, o 
Budapešto, Prahos, Afganis
tano, kruvino demonstracijų 
susidorojimo Tbilisyje, Baku, 
Vilniuje ir 1991 metų pučo 
dalyviai. Veteranų tarybose 
jau mažai "apkasų tiesos" 
skleidėjų, už tai per akis bu
vusių politrukų, smeršo, sta
bų, užtveriamosios ugnies da
linių veteranų. Už Rusijos ri
bų atsirado "antisovietinės" 
respublikos, labiausiai nuken
tėjusios nuo stalininių represi
jų tautos. Nomenklatūra nu
matė ir smukusį liaudies libe
ralų-antistalinistų autoritetą. 
Viena iš priežasčių, kad mes 
atsidūrėme nomenklatūrinės
oligarchinės valdomoje de
mokratinėje sistemoje - buvo 
ta, kad mūsų visuomenėje trū
ko išsamios analizės Stalino, 
kaip vieno iš praeities "stabų". 

Iš sovietinių laikų liko trys 
pagrindinės Stalino vertinimo 
kryptys. Pirma, Stalinas - ge
nijus. Antra, Stalinas - tai 
menkysta, nepilnaprotis, tiro
nas, žudikas. nečia, yra dvi 
svarstyklių pusės - reikia pa
sverti. Iš esmės "Operacija 
Stalinas" vykdoma būtent šia 
kryptimi. Bandoma pridėti į 
nuopelnų lėkštutę. Užduotis, 
mano požiūriu, išeiti iš šio pri
mityvaus mąstymo, nuo svėri
mo "gero" ir "blogio". Ir čia 

nepakanka atskleisti jo nusi
kaltimus. Reikia kažko prin
cipingai naujo. Ne tiek at
skleisti klastotes, kiek įvertin
ti visą karą kitaip, o ne taip, 
kaip jis norėjo mums paro
dyti. 

Stalino dogmos 
Pirmoji dogma: apie Ant

rojo pasaulinio karo priežastis 
ir charakterį. Pagal Staliną, 
tai buvo Pirmojo pasaulinio 
karo tęsinys, imperialistų karo 
vienas su kitu. Iš tikrųjų impe
rialistai kariauti nenorėjo. Ka
ro norėjo dviejų valstybių va
dovai, atstovavę dviem socia
lizmo variantams - sovieti
niam - Stalino ir nacionalso
cialistiniam - Hitlerio. 

Antroji dogma: apie 
SSSR dalyvavimą Antrajame 
pasauliniame kare. Pagal Sta
liną, SSRS stengėsi nedaly
vauti imperialistiniame kare 
ir tik 1941 m. Vokietijos agre
sijos išdavoje buvo įtraukta į 
jį. Iš tikrųjų SSSR dalyvavo 
Antrajame pasauliniame kare 
nuo pat pirmųjų dienų. Dar 
daugiau, be Molotovo-Rib
bentropo pakto karas iš viso 
negalėjo prasidėti. Pirmas 
SSSR dalyvavimo periodas 
kare apima karą už pasaulinį 
socializmą. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



XVI Ateitininkų federacijos 
kongresas Vilniuje 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Rugpjūčio 7 d. vakare vyko koncertas, pri
pildęs beveik pilną filharmonijos salę žiūrovų. 
Pirmoje dalyje girdėjome Simoną Smirnovą 
(džiazo vokalą) ir Egidijų Buožį (fortepijo
nas); Vytautą Salinį (bosą), Thmą Ladigą (bo
są) ir Beatą Vingraitę (fortepijonas). Kiti at
likti kūriniai buvo daugiausia arijos iš įvairių 
operų. Nustebau, kad pirmos keturios dainos 
buvo anglų kalba ir niekuo nesirišo su ateiti
ninkijos jubiliejumi ar mūsų tėvyne. Susida
riusią padėtį pagerino Dainavos vyrų vienetas, 
vadovaujamas Dariaus Polikaičio, sudainuo
damas keturiolika dainų. Ilylika iš jų buvo lie
tuvių kompozitorių ar harmonizuotos liaudies 
dainos. Vienetui fortepijonu akompanavo Re
nata Marcinkutė-Lesieur. 

visiems, prisidėjusiems savo pagalba, patari
mais, darbu, palaikymu ir malda„. Šio Kong
reso visi ateitininkai esame įpareigoti būti 
drąsesni Kristaus liudytojai pasaulyje, nebijoti 
stoti akistaton su blogio jėgomis, nenusiminti, 
išsaugoti vilti net sunkiausiose būklėse, kurios 
mūsų lauks, jei būsime drąsūs. Mūsų yra ne 

Pagaliau sekmadienį vyko Ateitininkų fe
deracijos ir kitų AF valdymo bei priežiūros 
organų rinkimai. Prieš kongresą buvo skelbia
mos AF pirmininko pareigoms siūlytos nomi
nacijos, nors nebuvo žinoma ar jie sutiks kan
didatuoti. Dėl susidėjusių aplinkybių reikėjo 
grįžti namo, tad pačiuose rinkimuose nebete
ko dalyvauti. AF pirmininke buvo išrinkta 
Rozvita Vareikienė. Kitų išrinktųjų pavardžių 
dar neteko matyti. Vyko meninė programa, 
kur easirodė Lietuvos valstybinės filharmoni
jos Ciurlionio kvartetas, solistai Kristina 
Zmailaitė (sopranas) ir Edmundas Seilius (te
noras). Po kongreso uždarymo vyko visų daly
vių eisenai šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. K.oncelebracij ai vadovavo kardino
las Audrys Bačkis. 

Ateitininkų kongreso metu šv. Komunija buvo 
dalinama Aušros Vartą gatvelėje Vilniuje 

taip daug. Palaikykime vieni kitus. Tučiau šio
je kovoje nesame vieni. Mūsų yra ne daug, bet 
su mumis yra Kristus". 

Užsklandai noriu pacituoti dali vieno po
kongresinio atsiliepimo, jau tilpusio ateitinin
kų elektroniniame tinklalapyje. Tulšių kun. dr. 
prel. Juozo Prunskio kuopos globėja Loreta 
Raudytė ten rašo: "Dėkojame Prieškongresi
nės stovyklos ir Kongreso organizatoriams ir 

Kongrese dalyvavo apie trisdešimt išeivi
jos ateitininkų. Kita proga pasidžiaugti ateiti
nink!jos šimtmečio sukaktimi bus Cikagoje. 
Čia Siaurės Amerikos ateitininkai iškilmingai 
atšvęs ši įvykį išeivijoje. Šiaurės Amerikos atei
tininkų valdyba kviečia visus pasaulio atei
tininkus ir jų draugus švęsti ateitininkijos šimt
metį 2010 m. lapkričio 25-28 d.d. Čikagos miesto 
centre esančiame Marriott viešbutyje. 

(Ntrs. R. Kriaučiūno) 

Tik silpnas bites puola 
bitės plėšikės 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Nereikėtų stebėtis, kad 
palankumą nedraugiškai vals
tybei reiškia ar slaptą infor
maciją teikia pavieniai pri
vatūs asmenys, minėtos vals
tybės šnipai, tačiau kai į tokią 
veiklą įsitraukia valstybinės 
institucijos, grėsmė valstybės 
saugumui - neišvengiama. 
Po kovos su terorizmu vėliava 
susivienijo ne tik didžiosios 
demokratinės valstybės, bet ir 
SSRS teisių perėmėja. Pasta
roji, prisidengusi minima vė
liava, tapo tikra teroriste: nu
kariavo ir pavergė n~au
somybę paskelbusią · niją, 
nuo Gruzijos atplėšė Pietų 
Osetiją ir Abchaziją. Vakarų 
didžiosios valstybės ne tik ne
siima priemonių tokiam tero
rizmui stabdyti, bet terorizmą 
faktiškai palaiko. Lietuva, bū
dama euroatlantinių struktū
rų nare, elgiasi panašiai, ta
čiau neva gerų santykių su Ru
sija vardan, peržengia leisti
nas palankumo nbas. 

Tui, kad Lietuvos VSD jau 
ne vienerius metus gali bend
radarbiauti su Rusijos FSB 
(lietuviškai - FST), liudija 
Lietuvos teisėsaugininkų per
sekiojami čečėnai Lietuvoje. 

Pabėgę nuo represinio proru
siško Ramzano Kadyrovo re
žimo ir gyvenantys mūsų kraš
te čečėnai liudija, kad, pa
bendravus su VSD pareigū
nais, anksčiau ar vėliau pa
teiktos žinios tapdavo žinomos 
R. K.adyrovo parankiniams 
Čečėnijoje. Dėl to nukentė
davo ten likę jų giminaičiai. 
Labai panašu, kad VSD ir Ru
sijos saugumo struktūrų bend
radarbiavimas, prisidengiant 
kovos su terorizmu vėliava, 
vykdomas pakankamai akty
viai. Kita vertus, kadangi ko
vai su terorizmu lėšų anti
teroristiniuose fonduose ne
stinga, "kovą" galima paversti 
pelningu verslu (įdarbinti sek
lius, organizuoti keliones, 
samdyti butus ir, kaip mūsų 
šalyje priimta, dar turėti 
"otkatą" (nuoviras). 

Seimo Valstybinio saugu
mo ir gynybos komiteto (NS
GK) pirmininko Arvydo Anu
šausko nuomone, mūsų VSD 
ir FSB bendradarbiavimas nė
ra įmanomas, o jeigu vyktų, 
galėtų būti vertinamas kaip 
nusikalstama veika. Tučiau jau 
vieša paslaptis, kad Maskvos 
specialiųjų tarnybų atstovai 
lankosi Lietuvoje, mūsų teisė
saugos atstovai - Maskvoje. 

Ši veikla vyksta nematant nei 
politikams, nei visuomenei, ji 
niekaip nekontroliuojama. 

Kai SSRS teroristai po 
Medininkų žudynių pasislėpė 
ir dabar tebegyvena Rusijoje, 
pastaroji apie jų išdavimą su 
Lietuvos teisėsauga į kalbas 
ar bendradarbiavimą nesilei
džia. Mūsų teisėsauga, imi
tuodama kovos su terorizmu 
veiksmus, tikėtina, uoliai per
sekioja čečėnus bei jiems pa
lankius Lietuvos piliečius pa
gal Rusijos užsakymą, nes jai 
tokios užduoties nei mūsų 
valstybės vadovai, nei NSGK 
nėra davę. 

Kas gali paneigti, kad Lie
tuvos teisėsauga nekolabo
ruoja su nedraugiškomis vals
tybėmis? Kas gali paneigti, 
kad iš paliegusios teisėsaugos 
"medus'', sujos pačios paslau
gomis nekeliauja į plėšikių 
avilius? Geras bitininkas žino, 
kad geriausias būdas atremti 
bites plėšikes, - nelaikyti silp
nų bičių šeimų, o kaip jas su
stiprinti, taip pat žino, todėl 
plėšikavimo reiškinys nėra 
paplitęs. Metas mūsų valsty
bei pasekti gerų bitininkų pa
vyzdžiu ir nepasiduoti antite
roristais apsišaukusiųjų užma
čioms. 
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KANADOS ĮVYKIAI 

v 

Siaurė - svarbi dalis 
Mažai Hnoma Cam

bridge Bay gyvenvietė Vik
torijos saloje (Nunavit) taps 
Kanados ir galbūt pasauliniu 
Tolimosios Arkties tyrimo 
centru. Tukią žinią lankyda
masis Churchill (Manitoba) 
mieste paskelbė ministeris 
pirmininkas S. Harper, ište
sėdamas 2007 m. rinkiminio 
vajaus metu duotą pažadą. 
Kiekvieną vasarą jis lanko 
šiauriausias valstybės vietas, 
primindamas visiems, kad 
Ark:ties teritorijos - svarbi ir 
neatskiriama Kanados dalis. 
Susitikime su Churchill mies
to vadovais S. Harper pra
nešė, kad valstybiniam šio 
miesto oro uostui atnaujinti 
skiriama daugiau kaip $13 
mln., numatyta lėšų ir gele
žinkelio bei jūrų uosto page
rinimui. Nepalankus oras 
nesutrukdė valstybės vadovo 
numatyto skrydžio į Resolu
te, susitikimui su Kanados 
karinių pratybų Nanook da
lyviais ir teritorijos vadovais. 
S. Harper lankėsi North 
West teritorijoje, Jukone. 
Ministeriui pirmininkui lan
kantis Kanados Šiaurėje, 
Hans saloje, dėl kurios nuo
savybės teisių nesutariama 
su Danija, išsilaipino danų 
turistų grupė ir iškėlė savo 
valstybės veliavas. S. Harper, 
nesureikšmindamas šio įvy
kio, pabrėžė, kad Kanada 
pasiruošusi su Danija, JAV, 
Rusija spręsti visus ginčyti
nus klausimus dėl Kanados 
sienų ir nuosavybės Tulimo
joje Arktyje 2013 m. specia
liame Jungtinių Tuutų orga
nizacijos posėdyje. 

Federacinės vyriausybės 
indėnų reikalų ir šiaurės 
plėtros ministeris John Dun
can vyriausybės vardu ofi
cialiai atsiprašė inuitų už 
1950 m. priverstinį 87 šeimų 
atkeldinimą į pačias atšiau
riausias vietas. Inuitų šeimos 
iš Inukjut (Šiaurės Kvebe
kas), kur palyginti švelnus 
klimatas, buvo pervežtos 
1,200 km toliau į šiaurę, i 
Resolute gyvenvietę dabarti
nėj e Nunavut teritorijoje. 
Dabar pačiose šiauriausiose 
gyvenvietėse Resolute ir 
Grise Fiord gyvena arti 400 
inuitų. Vyriausybė, dar 1996 
m.skyrusi10mln.perk.ėlimo 
ir įsikūrimo fondui, pa7.adėjo 
ir toliau rūpintis tolimiausio 
Kanados pasienio gyventojais. 

Cbalk River (Ontario) 
reaktorius po 15 mėnesių 
pertraukos pradeda darbą. 
Jis buvo uždarytas, kai tech
ninės priežiūros grupė rado 
atominio reaktoriaus siste
moje pralaidumą vandeniui. 
Medicininio izotopo trūku
mą pajuto ne tik Kanados, 
bet ir kitų valstybių gydymo 
įstaigos. Kanados reaktorius 
tiekia vieną trečdalį pasau
lyje vėžio ir širdies ligų nu-

statymui ir gydymui naudo
jamų izotopų. Jų atsargos 
sukaupti negalima, nes kinta 
patikimumas. 

Prieš mėnesį įgyvendin
tas naujas įstatymas Ontario 
provincijoje sulaukė pasiprie
šinimo. Nuo rugpjūčio 1 d. 
vairuotojai, jaunesni kaip 22 
m., nesvarbu, kokį automo
bilį vairuojantys, turi būti vi
siškai blaivūs. Jei patikrini
mo metu policininkai atran
da daugiau nei O alkoholio, 
jiems taikomos bausmės: ati
mamas vairuotojo pažymėji
mas nuo 24 val. iki 30 dienų, 
piniginės baudos. Pakarto
tinai pažeidusiems įstatymą 
bausmė didinama. Toronto 
gyventojas Kevine Wiener, 
nepatenkintas įstatymu, pa
davė į teismą provincijos vy
riausybę, kaltindamas vienos 
grupės žmonių diskrimina
cija dėl jų amžiaus. Ontario 
provincijos kelių eismo sta
tistika rodo, kad 33% eismo 
įvykių ar netgi mirtinų atvejų 
sukelia neblaivūs 16 - 24 m. 
amžiaus vairuotojai. 

Papildytas praėjusiais 
metais priimtas įstatymas 
apie darbo sutartis su užsie
niečiais. Jame numatyta, kad 
Kanados darbdaviai, kvie
čiantys aukles ar kitas namų 
darbininkes, privalo surašyti 
aiškią darbo sutartį, nuro
dant darbo pobūdį, darbo 
valandas ir pareigas, atlygi
nimą, apmokėjimą susirgus 
ir kitas sąlygas. Nauji įstaty
mo punktai užsieniečiams 
leidžia sudaryti. darbo sutartį 
tik 4 metams. Atidirbę ši lai
ką, užsienio darbininkai pri
valo grįžti namo ir gali gauti 
pakartotiną leidimą dirbti 
tik po 4 metų pertraukos. Jei 
darbdavys pažeidė darbo 
samdos įstatymus, jam gali 
būti atimama ar ribojama 
teisė kviestis darbuotojus. 
Reikalavimai ir sąlygos sam
domiems užsieniečiams, no
rintiems tapti nuolatiniais 
Kanados gyventojais, nepa
sikeitė. 

Ontario provincijos vy
riausybė nutarė prisidėti 

prie vietinio geležinkelio sta
tybos. Šios žinios jau seniai 
laukė Turonto miesto gyven
tojai, verslininkai ir svečiai. 
Greitasis traukinys sujungs 
centrinę miesto geležinkelio 
Union stotį ir Pearson oro 
uostą. Planuojama, kad sta
tyba bus užbaigta iki 2015 
m. Pan Amerikos žaidynių. 
Šiuo projektu labai paten
kinti ir Thronto gyventojai, 
kurie nori iškeldinti Porter 
oro linijų uostą iš Ontario 
ežero salos, ją paverčiant 
poilsiaviete. Mississaugos 
mieste lygiagrečiai su 403 
greitkeliu pradėtas tiesti 18 
km greitasis autobusų kelias 
irgi sutrumpins kelionių lai
ką. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
PASAULYJE 4-0JI 
JAV žurnalas Time Lie

tuvos prezidentei Daliai 
Grybauskaitei tarp pasaulio 
šalių vadovių moterų skyrė 
4-tą vietą. Pirmoje vietoje 
atsidūrė Australijos prem
jerė Julia Gillard, antroje -
Islandijos vyriausybės vado
vė Johanna Sigurdardottir, 
trečioje - Argentinos prezi
dentė Cristina Kirchner. Už 
D. Grybauskaitės rikiuojasi 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkei, taip pat Liberijos, 
Suomijos ir Kosta Rikos 
prezidentės, Bangladešo bei 
Trinidado ir Tobago prem
jerės. Pasaulio vadovių mo
terų dešimtukas skelbiamas 
žurnalo internetinės svetai
nės "geriausių ir blogiausių 
sąrašų" skiltyje. 

PASITIKI PREZIDENTE 
"Lietuvos žinių" ir por

talo alfa.It užsakymu rug
pjūčio pirmoje pusėje atlik
ta apklausa rodo, kad lietu
viai labiausiai pasitiki ka
riuomene ir Prezidentūra, o 
mažiausiai - seimu. Ap
klaustieji Lietuvos piliečiai 
abiejų pirmaujančių pagal 
palankumą institucijų veiklą 

vertina 7 balais iš 10 galimų. 
Po Prezidentūros ir kariuo
menės rikiuojasi Lietuvos 
bankas, įvertintas 6.1 balu, 
bei 6 balais įvertinta polici
ja. Prasčiausiai - 3.5 balo -
apklaustieji įvertino seimą. 
Šiek tiek geriau buvo įver
tinta prokuratūra su 4.2 ba
lo ir teismai su 4.3 balais. 

SUIMTI ĮMONĖS VADOVAI 
Rugpjūčio 19 d. Finan

sinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba (FNTT) suėmė lie
tuviško kapitalo įmonės 
"Naftos grupė" vadovus -
jos direktorių Antaną Ur
butį ir bendrųjų reikalų ir 
tiekimo skyriaus vadovę 
Svetlaną Popovą. Įtariama, 
kad bendrovės pagrindinis 
akcininkas, subūręs organi
zuotą grupę, atlikinėjo fikty
vias operacijas, panaudo
jant užsienio bendroves, 
mažiausiai nuo 2008 m. Ge
neralinė prokuratūra pra
nešė, kad grupė įtariama pa
sisavinusi daugiau nei 30 
mln. litų ir legalizavusi dau
giau nei 20 mln. litų lėšų. 
Bendrovė iki šiol buvo viena 
pagrindinių "Klaipėdos naf
tos" klienčių, pernai jos kro
viniai sudarė 2 mln. tonų iš 
7.6 mln. tonų visų terminalo 
krovinių ir nusileidžia tik 
"Orlen Lietuvai". 

TRŪKSfAATSAKOMYBĖS 
Lietuvoje nepakanka

mai išvystytas atliekų surin
kimas, rūšiavimas ir antrinių 
žaliavų perdirbimas, todėl 
apie 90% komunalinių at
liekų atsiduria sąvartynuose 
ir tik apie 8% yra perdirba
mos ar eksportuojamos, pa
reiškė Valstybės kontrolė. 
Valscybės kontrolierės Gied
rės Švedienės teigimu, Ap-

linkos ministerija pripažįsta, 
kad šiuo metu gamintojų at
sakomybės už aplinkos ter
šimą principas iš esmės nėra 
įgyvendintas, pr~ešė Vals
tybės kontrolė. Siuo metu 
Aplinkos ministerija jau yra 
parengusi teisės aktų patai
sas, kurios turėtų pakeisti 
iki šiol galiojusią gaminių ir 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą ir išspręsti išanksti
nio tyrimo metu revizorių 
nustatytas atliekų tvarkymo 
problemas. Anot revizorių, 
atliekų surinkimo ir tvarky
mo sistemoje yra trūkumų. 
Be to, kasmet daugiau nei 
pusė už aplinkos teršimą ga
minių ir pakuočių atlieko
mis surinktų lėšų lieka ne
panaudotos. 

MAŽINA NEDARBĄ 
Birželį Lietuvoje pradė

tas įgyvendinti 87.9 mln. litų 
vertės projektas, skirtas ne
darbui mažinti ir žmonių už
imtumui didinti. Įgyvendi
nant Europos socialinio 
fondo (ESF) lėšomis finan
suojamą projektą turėjo bū

ti įdarbinta daugiau nei 
17,000 žmonių. Thi viena iš 
daugelio priemonių, skirtų 
kovai su nedarbu. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministe
rio teigimu, "kuo daugiau 
įsisavinsime Europos socia
linio fondo lėšų spręsdami 
šią problemą, tuo darbo rin
koje bus geresni rezultatai. 
Darbdaviai galės sukurti 
daugiau darbo vietų ir už tai 
gauti lengvatų, o darbo ne
turintys žmonės - įsidarbinti 

ir būti tikri, kad turės pra
gyvenimo šaltinį". Pinigai 
panaudojami apmokant be
darbius ir įspėtus apie atlei
dimą iš darbo darbingo am
žiaus darbuotojus, įdarbini
mo pašalpoms, remiant 
darbo rotaciją ir bedarbių 
teritorinį judėjimą. Planuo
jama, kad per 19 mėnesių 
daugiau nei 10,000 bedar
bių galės būti įdarbinti juos 
paremiant, beveik tūkstan
čiui bus padėta įsidarbinti 
darbo rotacijos būdu, dau
giau kaip 6,000 galės persi
kvalifikuoti ar įgyti naujų 
profesinių žinių, o apie 500 
ieškančiųjų darbo bus padė
ta įsidarbinti remiant jų teri
torinį judėjimą. Darbo už
mokesčio paramoms bus 
skirta 45.5 mln. litų, profe
siniam mokymui - apie 18 
mln. litų. Tuip pat šiomis lė
šomis bus apmokamos daly
vių kelionės į darbą ar mo
kymus kitame rajone (5.95 
mln. litų), sveikatos patikros 
išlaidos (50,000 litų) ir mo
kymo stipendijos (17 mln. 
litų). Projektą įgyvendins 

Lietuvos darbo birža, ir dar 
2 naujus projektus, finan
suojamus ESF lėšomis: jau
nimo užimtumui didinti bus 
skirta 22 mln. litų, viešie
siems darbams - 42 mln. li
tų. RSJ 

=======: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ....._ __ _ 

Dr. Juozui Meškauskui -104 
EDVARDAS ŠULAITIS 1957 m. - ateitininkų federacijos pirmininkas. 

Beverly Shores miestelyje, Indianos vals
tijoje, leidžia savo auksines gyvenimo dienas 
garsus gydytojas, mokslininkas, visuomenės 
veikėjas dr. Juozas Meškauskas, kuriam liepos 
21 d. suėjo 104 metai. Vilniaus universiteto 
docento Remigijaus Naužemio knygoje Bever
ly Shores lietuviai prie Mičigano, išspausdintoje 
2005 m. Vilniuje, rašoma: "Juozas Meškauskas 
yra įžymus gydytojas, ordinarinis profesorius. 
Jis gimė 1906 m. liepos 21 d. Utenos apsk., 
Anykščių valsčiaus, Vaješių kaime. 1927 m. 
baigė Ukmergės gimnaziją, o 1933 m. - Vy
tauto Didžiojo universiteto (VDU) Medicinos 
fakultetą. Studijuodamas universitete, aktyviai 
dalyvavo studentų visuomeninėje veikloje; 
1930 m. buvo VDU studentų ateitininkų są
jungos pirmininkas. 

J. Meškauskas išspausdino daug medici
nos mokslo straipsnių įvairiuose moksliniuose 

Dr. Juozas 
Meškauskas 

leidiniuose. Jo vadovauja
mame alkoholikų ir narko
manų centre Čikagoje nuo
lat būdavo apie 70 pacientų. 
Paklausėme, ką reikia dary
ti norint sulaukti 104 metų 
ir dar būti tvirtam. Jis teigė, 
jog reikia laikytis nustatytų 
normų, nors ne visiems 
žmonėms galioja tos pačios 
taisyklės. Profesorius minė
jo, jog vartoti daug druskos, 
cukraus nėra gerai. Bet yra 

1937 m. gruodžio 11 d. J. Meškauskas ap
gynė disertaciją Skrandžio ir dvylikapirštės žar
nos opų ankstyva diagnozė ir gydymas; už tai 
jam buvo suteiktas medicinos daktaro laips
nis. 1938 m. komandiruotas į Vieną ir Berlyną 
gilinti mokslo žinių. 

žmonių, kurie mėgsta val
gyti aštriai, saldžiai arba sūriai ir gyvena gana 
ilgai. Kiekvienas žmogus yra individualus, ir 
ne visiems galima taikyti tą patį receptą. 

Reikia daug judėti, derinti fizinį darbą su 
protiniu ir atvirkščiai . Senatvėje paprastai 
egzistuoja dvi pagrindinės ligos: depresija ir 
demencija, kuri dar vadinama Alzheimerio li
ga. Protiškai dirbant, rašant, skaitant, spren
džiant įvairius galvosūkius, žaidžiant šach
matais, šaškėmis ir atliekant visuomenei nau
dingą darbą, kaip rodo medicinos prakti~a, 
šių ligų galima išvengti arba jas atitolinti. Sia 
tema yra geras posakis apie žmogaus protą: 

1933-1939 m. - VDU Medicinos fakulteto 
Vidaus ligų klinikos asistentas. 1939-1940 m. 
- privatdocentas ir docentas. 1941-1944 m. -
Vidaus ligų klinikos vedėjas ir Medicinos fa
kulteto dekanas, profesorius. 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją. Iki 1945 m. buvo Kemp
fenhausen ligoninės vidaus ligų skyriaus ve
dėjas. 

1949 m. atvyko į JAV ir vertėsi gydytojo 
praktika, o 20 m. vadovavo alkoholikų ir nar
komanų institutui. 

"Use it or lose it" ("Naudok jį, kitaip jį pra
rasi"). 

J. Meškauskas aktyviai dalyvavo katalikiš
kose ir medicinos organizacijose. 1929 m. bu
vo "Gajos" korporacijos pirmininkas, 1946-
1948 m. Lietuvos tremtinių gydytojų sąjungos 
pirmininkas. Tėvynės sarge 1947 m. išspaus
dino straipsnį Medicinos reikalų tvarkymas 
pokarinėje Lietuvoje". Amerikos lietuvių laik
raščio Draugas ir kitų leidinių bendradarbis. 
1947 m. išleido vadovėlį Elektrokardiografijos 
pagrindai. 1949 m. buvo Tarptautinės tremti
nių gydytojų sąjungos komiteto narys, 1949-

Pats profesorius nuo jaunystės mėgo spor
tuoti, grūdintis, laisvalaikiu žaidė futbolą bei 
kitus žaidimus, tik vėliau jam mažai laiko lik
davo sportui, bet jo protui duodavo darbo 
visuomeninė bei mokslinė veikla. Šiandien J. 
Meškauskas fizinei veiklai jau neturi jėgų, ta
čiau protą lavina skaitydamas, rašydamas. Jį 
aplanko buvęs jo studentas, taip pat gyvenan
tis Beverly Shores, dr. Kazys Ambrozaitis, su 
kuriuo kartu prisimena senus, Vokietijoje pra
leistus, laikus. Profesorius dar turi ko puikiau
sią atmintį, tad pasakojant kad ir seniausius 
įvykius jam žodžių ieškoti nereikia. 

Argentina 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

"NEMUNAS" iškilminga va
karienė, minint 101 m. sukak
tį, įvyko rugpjūčio 21 d., drau
gijos patalpose, Berisso mies
te. Koncertavo lietuvi~ tauti
nių šokių ansambliai. Sventės 
metu Buenos Aires provinci
jos lietuvių bendruomenė iš
rinko savo karalienę ir vaikų 
princesę, kurios atstovaus vi
sai bendruomenei "Imigran
tų" mugėje ir šventėje rugsėjo 
mėnesį. Rugpjūčio 17 d., lietu
vių draugijos "Nemunas" 101-
ųjų metų jubiliejaus proga bu
vo aukojamos šv. Mišios Mar-
1,ca Auxiliadora šv~ntovėj~. 

IMIGRANTŲ SVENTE. 
Berisso miestas yra pripažin
tas ir paskelbtas kaip Buenos 
Aires provincijos "Imigrantų 
sostinė". Rugsėjo mėn. vyks 
"Imigrantų šventė", kurioj su
sirinks daugiau nei 100,000 
žmonių iš visos Argentinos. 
Festivalio programoje: Mi
šios, imigrantų diplomų pri
statymas, imigrantų sporto 
varžybos, kultūros pristaty
mas, kiekvieno krašto patie
kalų pristatymas ir pardavi
mas, užsienio bendruomenių 
ansamblių koncertai, karalie-

nės bei princesės rinkimai ir 
karūnavimas. 

TRADICINĖ LIETUVIŲ 
arbatėlė vyksta kiekvieno mė
nesio paskutinį penktadienį, 5 
v.p.p. Visi kviečiami dalyvauti. 

LIEPOS 29-30 d.d. Vil
niuje vykusiame Pasaulio lie
tuvių bendruomenės ir Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
Kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavime Argentinos lietu
vių bendruomenei atstovavo 
Rosario lietuvių klubo pirmi
ninkas Jose Ruben Repšys. 

ŽALGIRIO MŪŠIO 600 
metų jubiliejaus konferencija 
apie šį Lietuvai svarbų įvykį 
vyko draugijos patalpose, ku
riai vadovavo M6nica Molis. 

VYNO ŠVENTĖ vyko 
Berisso mieste liepos 17 ir 18 
d.d. Šventę organizavo Beris
so miesto savivaldybė. Lietu
vių draugija pristatė lietuviš
kus patiekalus, koncertavo 
vaikų šokių grupė "Skaidra". 

VAIKŲ DIENĄ rugpjūčio 

6 surengė lietuvių draugija 
"Nemunas". Mūsų vaikai 
(dauguma jų šokių grupės 
"Skaidra" šokėjai) galėjo žais
ti, klausyti muzikos, žiūrėti 
vaidinimus, kuriuos parėmė 
Berisso miesto savivaldybės 
Kultūros departamentas. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ AN
SAMBLIŲ REPETICIJOS 
vyksta kiekvieną savaitgalį. 
Vaikų grupė "Skaidra" - ket
virtad. 6.30-8 v.v.; jaunimo 
"Nemunas" - šeštad. 5 v.p.p. 
ir mergaičių "Smiltė" - sek
mad. 6-8 v.v. 

KULTŪROS, ISTORI
JOS IR KALBOS KURSAI 
vyksta sekmadieniais 5 v.p.p.-
7 v.v. Vedėja - Monica Moles. 

VEIKIA LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS. Dėl įvairių 
paslaugų mūsų restorane tei
rautis el. paštusociedad.ne
munas@ gmail.com. 

NAUDINGI ADRESAI: 
Lietuvos respublikos ambasa
da Argentinoje: Mendoza 
1018-BajoBelgrano(Cl428DJD), 
Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires. El.paštas: embajada@ 
lituania.org.ar. Argentinos 
lietuvių bendruomenė (ALB
ALOST): albalos@gmail.com. 
Radijo programa "Ecos de Li
tuania" (vad. Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis): el.paštas 
ecosdelituania@yahoo.com.ar; 
info@ecosdelituania.com.ar. 
Lietuvių draugijos "Nemu
nas"žiniaraščio redaktorė -
Alejandra Pumar Zebraus
kas: sociedad.nemunas@ 
gmail.com; boletinnemunas 
@gmail.com. Inf. 



HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO 

KOOPERATYVAS TALKA 
SKELBIA, KAD VĖL ŠIEMET BUS PASKIRTOS PINIGINĖS 

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

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

Visi prašymai su atitinkamais dokumentais turi būti pristatyti TALKOS vedėjui 
iki š.m. gruodžio l d. Stipendijų išdavimas įvyks per TALKOS metinį susirinkimą, 
kuris vyks 2011 metais 
PRAŠYMUS SIŲSTI ADRESU: Rimas Sakalas, 830 Main Street East, Hamilton, ON 

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

Advokatas 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , at iradu ios ryšium u kūno 

užalojimu, i- ie-k jima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• palikimų tvarkymas 
• n · kilnojam turto pirkima /parda ima 
• kon uJtacijo Lietuva re publika tei ė klausimai 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi, : WW\ .pacclawfirm.com EL paštas: lawycrs@pacclawfirm.com 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 

Hamilton, ON 
A.a. LIONGINAS PAŠ

KUS mirė Burlingtone, ON. 
Jo atminimui pagerbti, reikš
dami užuojautą jo žmonai 
Marijai, sūnui Robertui, Ka
nados lietuvių fondui aukojo: 
$100-A.H. Kšivickienė, V.R. 
Nekrašai; $50- D. Stonkai, J. 
Seranton; $40 - J.L. Stunge
vičiai; $25 - A. Gailienė; $20 
- J.S. Remesaičiai, V. Šniuo
lienė, J. Stankus, E. Bajorai
tienė, A.D. Kamaičiai, D. Gu
tauskienė, E. Repčytė, J .A. 
Norkai, R.A. Zubrickai, V. 
Subatnikaitė, S. Panavienė, l. 
Girnienė, A.O. Jusiai, J. Sta
nienė, L.P. Zubai; $10 - M. 
Borusienė. KL fondas nuošir
džiai dėkoja už aukas. JK 

IŠ LIETUVOS 
SPAUDOS 

• Vilniuje pradėjo veikti 
pirmieji Lietuvoje nepilname
čių mamų globos namai "Už
uovėja". Jie įsikūrė Naujojoje 
Vilnioje. Šis centras buvo ati
darytas siekiant kiek galima 
labiau sumažinti vaikų iki 3 
metų, kurie patenka į globos 
įstaigas, skaičių. 

• Vilniaus oro uostas per 
pusmetį sulaukė 11 % daugiau 
keleivių. Didžiausias Lietuvo
j e tarptautinis Vilniaus oro 
uostas sausį-birželį aptarnavo 
667,200 keleivių - 11 % dau
giau nei praėjusiais metais 
pirmąjį pusmetį. Vien birželio 
mėnesį, lyginant su 2009-ųjų 
birželiu, keleivių pagausėjo 
16%. 

• Biržų regioniniame par
ke vėl atsivėrė 11 smegduo
bių. Į vieną jų - 8 metrų ilgio, 
3 metrų pločio ir 1.5 metro 
gylio įgriuvo automobilis, kurį 
apdaužytą ištraukė savo trak
toriumi vietos ūkininkas. Bir
žų bei Pasvalio apylinkėse 
smegduobės padaro nemažai 
nuostolių. 
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E:> LIETlIVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. Domas Adomaitis, 
pasižymėjęs inžinierius, vi
suomeninės veiklos, mece
natas bei lietuviškos kultū
ros puoselėtojas, trukus tik 
kelioms dienoms iki 101-rių 
metų, mirė liepos 2 d. Čika
goje. Velionis gimė 1909 m. 
liepos 29 d. Laitušinių kai
me, Pašvintinio valsč., Šiaulių 
apskr. Baigęs Šiaulių ber
niukų gimnaziją studijavo 
Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, įsigydamas inži
nieriaus specialybę. Univer
sitete priklausė Neo-Litua
nia korporacijai. Darbavosi 
pramonės tyrimų centre, pa
daręs 17 naujų išradimų. 
Daug rašė lietuvių spaudoje, 
bendradarbiavo Lietuvių en
ciklopedijoje. D. Adomaitis 
buvo vienas kūrėjų Čiurlio
nio galerijos, kuriai vadova
vo 30 metų, ir laikraščio Lie
tuvių balsas steigėjų. Čiurlio
nio galerijoje buvo kaupia
mi paveikslai būsimai nepri
klausomai Lietuvai. Daugy
bė tų kūrinių 2000 m. pasie
kė Lietuvą. Po surengtos 
Radvilų rūmuose parodos 
visi grąžinti Lietuvai. Pa
veikslai buvo perduoti Kau
no M.K. Čiurlionio muzie
jui. D. Adomaitis buvo lietu
vių kultūros puoselėtojas iki 
savo amžiaus pabaigos. Jis į 
Lietuvą praėjusiais metais 
nuvežė Adomo Varno pa
veikslą Mindaugo karūnavi
mas. Velionis liepos 26 d. iš 
Švč. Mergelės MarAfos šven
tovės palaidotas Sv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Ve
lionies liūdi sesers Donatos 
dukterys Marytė Barbaitė ir 
Nora Trulsson, brolio Prano 
dukra Julija Adams, miru
sios žmonos Sofijos brolio 
dukra Jūratė Fisher, gimi
naičiai dr. Rožė Šomkaitė, 
Jurgis Riškus ir kiti. 

Australija 
Melburno lietuviai šven

tė Lietuvos valstybės dieną. 
Sią šventę surengė Melbur
no lietuvių skautų "Džiugo" 
tuntas. Pranešėjas buvo skau
tas vytis Martynas Didžys. 
Įžanginį žodį tarė ir Lietuvos 
himną sugiedoti pakvietė 
"Džiugo" tunto tuntininkė 
v.s. Danutė Lymienė. Meni
nėj e programoje pasirodė 
Melburno dainos grupė 
"Danos sesės" ir muzikos 
grupė "Kaimas". Jūrų skau
tas Darius Pranekūnas pa
skambino pianinu. Kazytė 
Petrulytė ir Benita Stanz
dauskaitė skaitė apie Darių 
ir Girėną bei Žalgirio mūšį. 
Savo parašytus eilėraščius 
deklamavo Judrina Kyman
taitė ir Tomas Adomavičius. 
Įspūdžiais iš Lietuvos dalijo
si Aleksas Čelna, Aleksas 
Miranda ir Robertas Tigani. 
Buvo rodomos Birutės Praš
mutaitės skaidrės iš Lietu
vos. Šios šventės proga Aust
ralijos lietuvių rajono vadas 

v.s. Henrikas Antanaitis įtei
kė Lelijos ordiną skautinin
kui Algiui Šimkui už jo ilga
metę skautišką veiklą Mel
burne. Programa buvo baig
ta skautininkų Ramovės kū
riniu "Lietuvių tauta". Buvo 
skaitomos ištraukos iš Lie
tuvos istorijos, paminėtas 
karalius Mindaugas ir kiti 
Lietuvos valdovai, Žalgirio 
mūšis, Lietuvos knygnešiai 
ir savanoriai. Pabaigai visi 
dalyviai kartu deklamavo 
Maironio Mylėk, lietuvi, tą 
brangi.ą žemę ir kartu sudai
navo Justino Marcinkevi
čiaus eilėraščio posmelį: Tai 
gražiai gražiai skambėjo žo
džiai l Laukas, pieva, kelias 
upė l Tai gražiai gražiai iš jų 
išaugo vienas žodis LIETU
VA! 

Gudija 
Gervėčių parapija iškil

mingai šventė kasmetinius 
Švč. Trejybės atlaidus. Mi
šias koncelepravo pagrindi
nis Pelesos Sv. Lino parapi
jos klebonas kun. Kastytis 
Krikščiukaitis, Gervėčių pa
rapijos klebonas kun. Leo
nas Nestiukas, kun. Justas 
Jasinas iš Zarasų ir kitų vie
tovių kunigai. Atlaiduose 
dalyvavo Lietuvos seimo na
riai - Vida Čigrėjienė, Kęs
tutis Daukšys ir Antanas Ne
dzinskas bei užsienių reikalų 
viceministeris Šarūnas Ado
mavičius, taipgi ir Astravo 
rajono valdžios atstovai. 
Giedojo Lietuvos mokslų 
akademijos mišrus choras, 
vadovaujamas dirigento Vy
tauto Versecko bei dirigen
tės Juditos Taučaitės. Pamal
dose taipgi dalyvavo po lie
tuviškąsias Gudijos vietoves 
keliavę Lietuvos maironie
čiai, vadovaujami Eugeni
jaus Urbono. Po pamaldų 
žodį tarė Gervėčių klubo 
pirmininkas Alfonsas Augu
lis, kartu pristatydamas aukš
tuosius svečius iš Lietuvos ir 
Gudijos. Jis padėkojo para
pijos klebonui kun. Leonui 
Nestiukui už rūpinimąsi šven
tove, kuri nuolat yra gražina
ma. Seimo narė Vida Čigrė
jienė pasidžiaugė keliakal
bių parapijiečių sutarimu ir 
įteikė piniginę dovaną vyks
tančiam šventovės remon
tui. Vilniaus "Rotary" klubo 
pirmininkas E. Bezaras įteikė 
apdovanojimus geriausiems 
Rimdžiūnų vidurinės lietuvių 
mokyklos moksleiviams. 

Rusija 
Sibire gyvenantys lietu

viai negali sulaukti nors ret
karčiais atvykstančio lietu
vio kunigo. Jie iš Lietuvos 
nori ne tik materialinės, ne
blogai gaunamos, bet ir dva
sinės pagalbos. Taip kalbėjo 
Spaudos konferencijoje Vil
niuje PLB valdybos narys 
Antanas Rasiulis iš Rusijos. 
Sibiro katalikų švetovėse 
Mišios atnašaujamos ir mal
dos kalbamos lenkų kunigų 
rusų kalba. JA 
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Svečiuose pas ispanus, portugalus ir berberus 
'Ięsinys iš 32-33 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Atgal į Madridą 

(bet ketinu kada nors aplan
kyti), tai Museo del Ejercito, 
karo muziejus, kuriame yra 
ispanų herojaus El Cid kalavi
jas La Tizona ir Museo de 
America, kuriame išstatyti ro
diniai iš ispanų kolonijų Cent
rinėje ir Pietų Amerikoje (Az

/ tecų,Incas,Mayasakmeninės 
skulptūros, indėnų aukso pa
puošalai). Atrodo, kad visa 
tai apžiūrėti gal truktų ilgiau 
nei porą dienų. 

Pakeliui į Portugaliją - Avila 

Katedroje praleidome po
rą valandų. Norėjosi kuo dau
giau visokių meno kūrinių 
pamatyti, išstudijuoti detales 
visų skulptūrų, bareljefų, kal
to metalo pertvėrimų. Jau gal
vojom, kad neliks jėgų dau
giau ką apžiūrėti. Bet ne
trukus vėl atsigavom, apžiūrė
jom masyvius iš akmenų su
mūrytus miesto vartus: Puerta 
del Sol iš XIV š. (gražiausi!), 
Puerta Antigua de Bisagra iš 
XI š. ir Puerta Nueva de Bi
sagra iš XVI š. ir tik tada nu
skubėjom į mūsų laukiantį au
tobusą. Pakeliui sustojom ap
žiūrėti senoviškų šarvų, kardų 
bei metalinių papuošalų ga
myklos bei parduotuvės. Tai 
savotiška kelionės organiza
torių duoklė vietinei pramo
nei palaikyti. Buvo įdomu 
klausytis pasakojimo apie kar
do ašmenų plieno paruošimą. 
Toledo plienas savo kokybe 
buvo garsus visoje Europoje -
galbūt ir Rolando kardas Du
randalis buvo pagamintas Tu
ledo. Domėjomės, kaip 
įspraudžiamas aukso siūlelis į 

Madridas - Prado muziejus 

Madridas išsidėstęs gana 
aukštai virš jūros lygio (vieti-
niai giriasi, kad jie gyvena "ar
ti dangaus"), bet važiuojant iš 
jo į vakarų pusę priartėji dar 
arčiau dangaus. Pirmas mūsų 
sustojimas buvo Avilos mies
te. Jo senamiestis apjuostas 
labai gerai išsilaikiusia nuo vi
duramžių aukšta siena, sumū
ryta 1090 m. iš granito, apie 2 
km ilgio su 88 gynybos bokš-

tinėje pusėje. Pastatytas ten, 
kur buvo jos gimtasis namas. 
Šis karmeličių vienuolynas 
dar veikia ir dabar, todėl lan
kytojai įleidžiami tik į šv. Tu
resės koplyčią, relikvijų salę ir 
į darželį, kur jauna Teresė 
žaisdavo. Šv. Teresė (1515-
1582) gimė Aviloje, jauna bū
dama įstojo į vienuolyną, vė
liau įsteigė "basųjų karmeli
čių" (Carmelitas Descalzos) 
ordiną. 1817 m. buvo paskelb
ta Ispanijos globėja, o 1970 
m. Bažnyčios Daktare. Kitas 
didesnės istorinės vertės vie
nuolynas, Real Monasterio de 
Santo Tomas, yra kitoje pusė
je senamiesčio sienos. Jame 
yra palaidotas vienintelis "Ka
talikų karalių" Fernando ir 
lsabelos sūnus princas Juan ir 
kita istorinė asmenybė - Tu
mas de Torquemada (1420-
1498), dominikonas, pirmas 
Didysis Ispanijos inkvizito
rius. 

ristų, nes buvo priėmimas Pran
cūzijos prezidentui Sarcozy. 

Tada pasukome prie Pla
za de Toros de las ~ntas, kur 
vyksta bulių kautynės, o rug
sėjį ir spalį - roko muzikos 
koncertai. Priešais Neo-Mu
dejar stiliaus areną du pamink
lai matadorams Gie dar vadi
nami toreros, bet ne toreado1'S 
-tai kompozitoriaus G. Bizet 
naujadaras Carmen operoje). 
Bet truputį toliau ant kalnelio 
yra paminklas Nobelio premi
jos laureatui Aleksandrui Fle
ming, kuris 1928 m. atrado 
peniciliną. Ši pagarba todėl, 

Madridas - paminklo detalė: Don Kichotas su Sanča Panza 

metalines kardų rankenas bei 
kitus papuošalus. Ten nusi
pirkau DVD apie Toledo įžy
mybes, įrašytą net aštuonio
mis kalbomis (deja, man tiko 
tik angliškoji). 

Pavalgę vakarienę skubė
jome vėl į autobusą, šį sykį 
kelionei po Madridą. Apžiū
rėti Madridą per vieną dieną, 
ir dar pirmadienį, kada visi 
muziejai uždaryti, neįmano
ma. Thipgi šį sykį apvažiavom 
keliomis gražiomis gatvėmis, 
pamatėme Plaza de la Cibeles 
fontaną (skulptūroje dievaitę 
Cibelę vežime traukia du pa
kinkyti liūtai), vedlys bakste
lėjo pirštu kelių muziejų pu
sėn, pagaliau privažiavę Plaza 
de Espana gavom progos pa
vaikščioti aplink paminklą ra
šytojui Miguel de Cervantes 
(bene žinomiausias ispanų 
rašytojas Ispanijoje ir už jos 
ribų), nufotografuoti Don Ki
chotą ir Sanča Panzą. Mano 
manymu, tai gražiausia Mad
rido aikštė. Netoli jos yra ka
rališkieji rūmai (Palacio Real), 
į kuriuos tą dieną neįleido tu-

kad penicilinas išgelbėjo gy
vybes daugelio matadorų, ku
riuos purvinais ragais sužeis
davo buliai. 

Madridas - muziejų miestas 

Man pasisekė. Aš per sa
vo ankstesnes keliones aplan
kiau daugelį Madrido muzie
jų, todėl dabar galiu ir apie 
juos papasakoti. Vienas di
džiausių ir turtingiausių meno 
muziejų pasaulyje yra Prado 
muziejus, kuriame nuo 1819 
metų išstatyti per 3,000 meno 
darbų. Svarbiausias rinkinys 
jame yra ispanų dailininkų 
darbai: El Greco (34 religinio 
turinio paveikslai), Velazquez 
(apie 50 darbų, iš jų žinomiau
sias Las Meninas), Goya (120 
kūrinių, įskaitant Maja ~sti
da, Maja Desnuda), Murillo, 
Ribera, Zurbaran. Italų (Ti
tian, Veronese, Tintoretto, 
Tiepolo, net 8 Rafaelio dar
bai), vokiečių ( Cranach, Due
rer), olandų (Rembrandt), 
flamandų (van der Weyden, 
Memling, Bosch, Breughel, 
Rubens, van Dyck). Muzieju-

je paveikslai kai kur yra taip 
sukimšti, kad net siauruose 
koridoriuose, palubėse kelios 
jų eilės kabo. 

Kiti du svarbūs meno mu
ziejai, tai Centro de Arte Reina 
Sofia, įsikūręs buvusiame li
goninės pastate, atnaujintame 
2005 metais, kuriame išstatyti 
modernesni darbai, kaip Dali, 
Miro, Picasso, su jo garsiuoju 
Guernica, anksčiau buvę Pra
do muziejaus poskyriuose. 
Antras muziejus - Museo 
Thyssen-Bomemisza, turtin
gos didikų šeimos ilgai kaup
tas didžiulis rinkinys Europos 
klasikų, impresionistų bei mo
dernaus meno tapytojų, kurį 
1992 m. perkėlė į istorinius 
Villahermosa rūmus ir pa
dovanojo Madridui. 

Karališkus rūmus aš irgi 
priskirčiau prie muziejų Guo
se dabartinis karalius negyve
na). Kadaise jame praleidau 
bene keturias valandas ir tai 
visko nepamačiau. 1751 m. 
atidaryti po 17 metų statybos 
darbų, rūmai turi puošnius 
auksu žibančius kambarius 
(svečių valgomasis, valdovų 
gyvenamieji, ispaniško porce
liano kambarys, karaliaus sos
to kambarys, ir kiti). Atsime
nu, man krito i akį sietynai. 
Visuose kambariuose buvo ki
toki, bet puošnūs ir "ispaniš
ki". Bibliotekoje - 24 kamba
riuose 300,000 knygų, 4,000 
rankraščių, 3,500 žemėlapių, 
medaliai, monetos; turtingi 
senovės ginklų, karietų ir vais
tų skyriai. T3 Kieme keturių 
Ispanijoje gimusių Romos im
peratorių ('Ii'ajan, Hadrian, 
Theodosius, Honorius) sta
tulos. 

Avila - Šv. Teresė Avilietė - paminklas prie miesto sienos 

Dar norėčiau paminėti du 
muziejus, kuriuose nebuvau 

tais ir devyniais vartais. Net ir 
gotiško stiliaus katedra iš XIII 
š„ kuri atrodo labiau kaip tvir
tovė, buvo įkomponuota į 
gynybinę sieną. Nors buvo 
balandžio pabaiga, bet Aviloje 
mes visi sušalom. Pūtė šaltas 
šiaurės vėjas, todėl susisukę į 
lengvus švarkelius tik dairė
mės, kur čia pakliuvus į kokį 
pastatą ar šventovę. 

Senamiestyje yra daug 
šventovių, vienuolynų bei 
šiaip gražių pastatų, tačiau pi
ligrimus ir turistus labiausiai 
domina Šv. Turesės vienuo
lynas ( Convento de Santa Te
resa prie Plaza de la Santa), 
netoli senamiesčio sienos pie-

Salamanca - l š. romėną statytas tiltas ir dvi katedros 

Salamanca 
Pavažiavom dar apie 200 

km. Mus išleido iš autobuso 
netoli miesto aikštės, Plaza 
Mayor, labai netikusiu laiku -
nei pietūs, nei vakarienė, bet 
čia buvo žymiai šilčiau. Senu 
papratimu pasukau į McDo
nald' s. Po mažos užkandos 
nutariau apžiūrėti XVIII š. 
aikštę, kuri laikoma viena gra
žiausių Ispanijoje. Iš visų pu
sių dengta arkada, kurioje iš
lygiuotos kavinukės, krautu
vėlės, o virš jų turbūt įstaigos 
ir butai. Arkadoje prie kiek
vienos kolonos kabo žymių is
panų portretai: rašytojų, ke
liautojų, dailininkų, valdovų. 
Bežioplinėdami pastebėjome 
ir gandrų lizdą ant vieno bokš
telio prie pat aikštės. 

Netrukus pėstute nuke
liavom į universiteto kiemą. 
Senas universitetas, įsteigtas 
1218 m. (pirmas Ispanijoje, 
devintas Europoje). Fasadas 
nuo XVI š. gražiai išdekoruo
tas. Universitete dėstė "prof." 
Kristoforas Kolumbas (Cris
tobal Colom) kursą apie Nau
jąjį pasaulį, studijavo rašyto
jai Miguel de Cervantes, Mi
guel de Unamuno, jėzuitų 
įsteigėjas Ignatius Loyola. 

Nukelta į 9-tą psl. 



Iš Dainų šventės akimirkų ... "Sūduvos" kapela kiemelyje Marriott viešbutyje 

COC operos sezonas 
2010-11 m.m. 

COC ( Canadian Opera 
Company) paskelbė 2010-11 
metų sezono operas ir spek
taklių datas. 2006 metais įsi
kūrusi naujuose operos rū
muose Toronte, vėliau, gene
raliniam direktoriui ir operos 
rūmų statytojui Richard Brad
shaw staiga mirus 2007 me
tais, pasikvietusi iš Vokietijos 
naują generalinį direktorių 
Alexander Neef, COC vis mė
gina paįvairinti savo operų re
pertuarą bei solistų sąstatą. 

Šį sezoną, kaip ir anks
čiau, operų pastatymai pada
linti į tris tarpsnius: dvi operos 
rudenį (spalio-lapkričio mė
nesiais), dvi operos žiemą 
(sausio mėnesį) ir trys operos 
pavasarį (balandžio-gegužės 
mėnesiais). Taip pat, vieną, o 
kartais ir du pastatymus pa
rengia COC stažuotojai. Jų 
dainininkai būna dar nelabai 
žinomi, bet ir kainos atitinka
mai sumažintos (20 ir 50 do
lerių). Šį sezoną numatytas 
stažuotojų spektaklis - WA. 
Mozarto The Magic Flute (Ste
buklingoji fleita) 2011 m. vasa
rio 17 dieną. Taip pat, kad su
taupyti pastatymo išlaidas, 

COC (kaip ir daugelis kitų 
operos bendrovių) kai kurias 
operas stato susidėję su eile 
kitų operos bendrovių. Tuo 
atveju būna dalinamasi su jo
mis teatro dekoracijomis, at
ributika bei kostiumais, o kar
tais ir solistais. 

Rudenį operos scenoje 
bus pakaitomis statomos Giu
seppe Verdi Aida (12 spek
taklių) ir Benjamin Britten 
Death in Venice (Mirtis Vene
cijoje) (8 spektakliai). Pasta
roji yra moderni opera, pagal 
rašytojo Thomas Mann to pa
ties vardo novelę, scenos švie
są išvydusi 1973 metais. Žie
mos tarpsnyje vėl keičiasi dvi 
operos: Wolfgang Amadeus 
Mozart The Magic Flute (12 
spektaklių) ir J ohn Adams 
Nixon in China (8 spektak
liai). Kompozitorius J. Adams, 
gimęs 1947 metais, yra dar gy
vas, muzika moderni, turinys 
pagrįstas istorinio įvykio, pre
zidento R. Nixon 1972 metų 
kelionės į Kiniją, aprašymais. 

Pavasarį scenoje kaitalio
sis trys operos: Gioacchino 
Rossini La Cenerentola (Pe
lenė) (9 spektakliai), Richard 

Svečiuose pas 
• ispanus„. 

Atkelta iš 8-to psl. 

Kitoje pusėje gatvės dvi katedros: senoji 
romaniško stiliaus iš XII š. ir prie jos prikli
juota (yra tiesioginis perėjimas iš vienos į 
kitą) naujoji - gotiško, renesanso ir baroko 
stilių mišinys - statyta XVI š. Viduje abi kated
ros gražios, kiekviena sienų ir lubų dalelė pa
dengta freskomis, piešiniais, statulomis arba 
drožinėto medžio darbais. 

Kada romėnai viešpatavo lberijos pusia
salyje, prieš pora tūkstančių metų, jie tiesė ke
lią tarp Astorgos (šiaurėje) ir Meridos (pietuo
se) pro Salamancą. l š. per Tormes upę jie 
pastatė tiltą su 26 arkos formos atramomis, iš 
kurių 15 stovi dar ir šiandien. Tai ir yra se
niausias statinys šiame mieste. 

Ntr. G. Paulionienės 

Strauss Ariadne auf Naxos (8 
spektakliai) ir Christoph Wil
libald Gluck Orfeo ed Euri
dice (8 spektakliai). Pastaroji 
yra pirmą sykį statoma To
ronte - COC premjera. 

Naujieji operos rūmai turi 
tik 2000 vietų, kai senojoj 
Hummingbird salėje tilpdavo 
3500 žiūrovų, todėl COC pa
didino spektaklių skaičių, kad 
patenkintų visus operos entu
ziastus. Tačiau šiuo atveju elg
tasi gana atsargiai: senosios 
populiariosios operos turi po 
11-12 spektaklių, tuo tarpu 
mažiau žinomos, modernios 
operos gauna tik po 8-9 spek
taklius, nes paprastai jos pri
traukia ir mažiau žiūrovų. 

Taip pat šį sezoną tik vie
na opera (Aida) statoma be 
bendrininkų, tuo tarpu visos 
kitos statomos kartu su Lyric 
Opera of Chicago, Prague 
State Opera, Opera Colora
do, Houston Grand Opera, 
Grand Theatre de Geneve, 
Gran Teatre del Liceo, Welsh 
N ational Opera, Bregenz 
Opera, Opera national de 
Lyon, Minnesota ir Portland 
operų bendrovėmis. 

Norintieji daugiau infor
macijos apie operas bei bilie
tų kainas, gali skambinti 416-
847-4949 arba internete www. 
coc.ca. GK 

(Bus daugiau) 
Ntrs. autoriaus Salamanca - miesto aikštė - Plaza Mayor 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos valstybinis ope

ros ir baleto teatras gruo
džio mėnesį minės du jubi
liejus - Lietuvos operos 90-
metį ir Lietuvos baleto 85-
metį. Todėl šį sezoną pa
rengta kelios operos ir ba
leto premjeros bei pakviesta 
užsienio svečių šokėjų ir so
listų. Jau rugsėjo pabaigoje 
vyks iškilminga baleto savai
tė. Jos metu bus baletas Ko
pelij a, kuriuo Kaune 1925 
metais prasidėjo profesiona
laus baleto kelias. Kituose 
baleto savaitės spektakliuo
se šoks svečiai iš Maskvos: 
Don Kichote - Olesia N ovi
kova ir Leonid Sarafanov, 
Bajederėje - Anastazija Mat
vijenko ir Michail Lobuchin, 
Žizel - Svetlana Lunkina ir 
Nikoloj Tsiskaridze. 

Operos savaitės programą 
paįvairins koncertai. Spalio 
30 dieną pirmą kartą nepri
klausomoje Lietuvoje ir vie
nintelį kartą Baltijos valsty
bėse koncertuos Niujorko 
filharmonijos orkestras ( di
rigentas ir meno vadovas 
Allan Gilbert). Lapkričio 2 
dieną Fryderyk Chopino ir 
Robert Schumanno kūrinius 
skambins bene garsiausias 
šiuo metu pianistas J evgenij 
Kisinas. Gruodžio 29 dieną 
Giuseppe Verdi operos Otello 
premjeriniame spektaklyje 
pagrindinį vaidmenį atliks 
Vladimir Galuzinas, o gruo
džio 30 dieną kitoje G. Verdi 
operoje Traviata dainuos As
mik Grigorian, Vaidas Vyš
niauskas ir Vytautas Juozapai
tis. Šventinį gruodžio 31 die
nos vakarą teatre dainuos 
Violeta Urmana kartu su vy
ru Alfred Nigru. 

Didžioji operos premjera 
- G. Verdi Otello planuoja
ma lapkričio 12 ir 13 dieno
mis. Ją statys režisierius Ei
muntas Nekrošius ir dirigen
tas Daniele Rustionis iš Ita
lijos. Gruodžio mėnesį sce
nos šviesą išvys dar viena G. 
Verdi opera - Likimo galia, 
kurioje pagrindinius vaid
menis atliks Violeta Urmana 
ir gruzinų tenoras Badri 
Maisuradze. Jubiliejinį sezo
ną kitų metų gegužę užbaigs 
dar viena baleto premjera -
vienaveiksmis baletas pagal 
Piotr Čaikovskio muziką 
operai Pikų dama, sukurtas 
prancūzų choreografo Ro
land Petit, kuris jau buvo pa
statytas Maskvos Didžia
jame teatre. 

Zarasų ežero saloje rug
pjūčio 6-7 dienomis vyko fes
tivalis Roko naktys 201 O, ku
riame dalyvavo visa eilė ži
nomų roko žvaigždžių iš už
sienio - britų grupė "The 
Subways", Suomijos melan
cholijos princai "Lapko", 
maištingieji švedai "Violent 
Divine", skandinavų "Sonic 
Syndicate", sunkiojo metalo gru
pės "Slayer", "Temple of Bru-

tality", "Evergray", "Breed 
77". Jiems talkino Lietuvos 
bei Baltijos valstybių roko 
grupės "Bix", "Katedra", 
"Rojaus tūzai", "Happyend
less", "Thundertale", "Ati
ka", "Volis", "Bedwetters", 
"Triana Park". Ši tranki mu
zika sklido iš trijų saloje 
įrengtų scenų. 

Festivalyje buvo ir "Roko 
miestas", kuriame lankytojai 
galėjo ilsėtis ir užsiimti įvai
riomis "tylesnėmis" pramo
gomis ant vandens ir sausu
moje. Išalkę galėjo paragauti 
kvepiančio ir skanaus tradi
cinio "Roko naktų" jaučio, 
iškepto pagal specialų re
ceptą bei kitokių lietuviškų 
ir užsienietiškų skanumynų. 
Veikė daug kūrybinių pavil
jonų su muzikos pamokėlė
mis, piešiniais, šokiais, dra
bužių dažymo pamokomis, 
rankdarbiais, sporto varžy
bomis. 

Lietuvos dailininkų są
junga surengė tryliktąjį tarp
tautinį dailininkų plenerą 

Soutine dienos, į kurį susi
rinko dailininkai iš Lietuvos 
(Algimantas Kliauga, Simo
nas Skrabulis, Ramunė Kmie
liauskaitė, Jolanta Snežko, 
Aleksandras Vozbinas), Len
kijos (Piotr Dondajewski, 
Tadeusz Brzeski), Vokietijos 
(Siuzi Vier) ir Rusijos (Ašot 
Chačaturian). Chaim Souti
ne atminimui skirtas simpo
ziumas vyko rugpjūčio 9-16 
dienomis Minčioje (kūrybi
nė stovykla) ir rugpjūčio 16 
buvo atidaryta stovykloje su
kurtų darbų paroda Vilniuje 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
salėje. Šio projekto tikslai -
atskleisti Vilniaus kultūros 
unikalumą, jos daugiasluoks
niškumą bei ugdyti atvirą ir 
tolerantišką pilietinę visuo
menę. 

Chaim Soutine (1893-
1943), litvakų kilmės daili
ninkas gimė vienuolikos vai
kų šeimoje Smailovičy kaime, 
netoli Minsko (dabartinė 
Gudija), tapybos mokėsi Vil
niaus dailės mokykloje (1910-
1913), o 1913 metais su 
draugais emigravęs į Pran
cūziją - Paryžiaus Ecole des 
Beaux Arts. Pradžioj e sun
kiai vertėsi, bet su laiku įsi
savino savotišką stilių bei ta
pymo techniką ir išgarsėjo. 
Nuo 1923 metų jo kūrinius 
pradėjo pirkti meno galeri
jos ir privatūs rinkėjai. Mirė 
1943 metais, palaidotas Pa
ryžiaus Montpamasse kapi
nėse. Dabar jo darbai įver
tinti milijoninėmis sumomis. 
2006 metais jo tapytas pa
veikslas iš Le Boeuf Ecorche 
(Paskerstas jautis) (1924) se
rijos buvo Londone parduo
tas už $13.8 min., o 2009 
metais L 'Homme au Foulard 
Rauge (vyras su raudonu ša
liku) Londone buvo parduo
tas už $17.2 min. GK 
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1-877-525-R tl www.rpcul.com 

Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka ffJ1tĄI 

TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienų „„„„„„„„„. 1.25% 
180-364 dienų .„„„„„.„. 1.25% 
1 mettĮ „„„„„„„.„„„„.„„„ 1.25% 
2 mettĮ „„„„„„„.„„„„.„.„. 1.50% 
3 metLĮ „.„„„.„„„„„.„„.„„ 1.75% 
4 metų „.„„„„„„„.„„„„„„ 2.00% 
5 metų „„„„„„.„„.„„„„„„. 2.50% 

Taupomoji sąskaita 

Čekių sąskaita iki 

Ame1ikos dolerių 
sąskaita 

Ame1ikos dol. GIC 
1 metlĮ tenn. ind 

1.50% 

0.25% 

0.25% 

1.001% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" .„„„„ 1.30% 
1 metų .„„„„„„„„„„„„„„„. 1.50% 
2 metų .„„„„„„„„„„„„„„„. 2.00% 
3 metų „.„„„„„„„„„„„„„„. 2.25% 
4 metų „„„.„.„.„„„„.„„.„„ 2.50% 
5 metų „„„„„.„„„„„„„„„„. 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, ki11tmtL5.„„„„„„ 2.00% 
fUlSPir RRIF atviras, kinlantis.„ 1.50% 
1 metq .„.„„„„„„„.„„„.„„ 1.75% 

2 mettĮ „„„„„„„.„„„„.„„„ 2.25% 
3 metų „.„„„„„„„.„„„„„„ 2.50% 
4 mettĮ „„„„„„„.„„„„.„.„. 2.75% 
5 metlĮ „„„.„„„„„.„„„„„„ 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
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 
Darbo laikas: 

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

Antradieniais 
Ketvirtadieniais 
Sekmadieniais 

9:00- 3:30 
12:00- 7:00 

9:00-12:30 

Asmenines paskolas 
nuo „„„„„„.„„„„„.„„„„„.„ 5.25% 

Su tlrties paskolas 
nuo .„„.„„„„„.„„„„„.„„„„ 7.00% 

NEKJLNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metų .„„„„„.„„„.„„.„„„„„„.„„ 3.25% 
2 mettĮ „.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„ 3.55% 
3 metų „„„.„„.„„„.„„.„„„„„„.„„ 4.00% 
4metų„.„„„„„„.„„„„„„„„.„„„„ 4.55% 
5 metq „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 4.80% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1,2,3metų.„„„„„.„„„„„. 3.50% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu„„„„.„„.„„ 3.75% 

• 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 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai .•• 

LEDAS REFRIGER•"llON 

AIR CONDITIONING A Hl!ATING 

PlldsEZONINIS ORO iALDB10 SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

a. Jareekal 
Tai. 418-370-3539 arba 418-825-3328 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S„ M.Sc„ Ortho. D ip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos '!'A RAMOS') 
Toronto ON, M8W lCS 

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

Pergalė. Stalinas. 
Nomenklatūra. Rusija 

Atkelta iš 4-to psl. 

Jis jungia tris tarpsnius. 
Pirmas - iš pradžių pergalin
gas sovietinės kariuomenės 
įvedimas į Pabaltijį, Vakarų 
Ukrainą ir Vakarų Gudiją. 
Antras - karas su Suomija, 
pasipriešinusia jam ir jį su
stabdžiusi. Thečias - pirmieji 
trys 1941-1945 m. mėnesiai, 
kai SSSR tęsė karą už leni
ninio-stalininio socializmo 
pergalę ir patyrė triuškinanti 
pralaimėjimą. 

'ltečioji dogma: apie 1941-
1945 m. Tėvynės karą. Pagal 
Staliną, karas prasidėjo kaip 
Tėvynės, taip ir baigėsi juo. Iš 
tikrųjų pradžia buvo visai ki
tokia. Karas prasidėjo kaip 
karas už stalininio pasaulinio 
socializmo pergalę. Pralaimė
jimas šiame kare 1941 m. ru
denį privertė Staliną paversti 
jį Tėvynės karu. Stalinas galė
jo tai padaryti, nes Hitleris iš 
tiesų grasė pačiam rusų tau
tos gyvavimui. Ir rusų tauta, 
suvokusi 1941 m. rudenį, kad 
Hitleris atneša ne išsigelbėji
mą nuo Stalino ir jo socializ
mo, o hitlerinį socializmą, dar 
sunkesni nei stalininis, nu
sprendė susivienyti su stalini
niu režimu kovoje su naciz
mu. Ne visa rusų tauta pakilo 
kovai Didžiajame tėvynės ka
re. Milijonai rusų pakliuvo i 
nelaisvę. Dalis pereidinėjo i 
Hitlerio pusę, žiūrėdami i ka
rą kaip į pilietinio tęsinį ir at
siradusią progą atsiskaityti su 
stalininiais prievartautojais. 
Niekada Rusijos istorijoje -

išskyrus totorių-mongolų jun
go laikus - rusų tauta nebuvo 
taip susiskaldžiusi. Milijonai 
dirbo gamyklose, šachtose ir 
Vokietijos laukuose. Šiems 
sovietiniams žmonėms karas 
buvo ne Tėvynės, o pilietinis. 
Juos sunku smerkti už tai, kad 
pirmai progai pasitaikius ga
vus ginklą, jie pasistengė atsi
skaityti su stalininiais skriau
dėjais už žuvusius vyrus ir 
žmonas, vaikus, tėvus, už savo 
sulaužytus šonkaulius. 

Ketvirtoji dogma: apie 
trečią 1941-1945 m. karo 
tarpsnį. Pagal Staliną, tai bu
vo Didžiojo tėvynės karo pa
baiga. Pribaigti priešą jo pa
ties urve. Keršyti priešui. Iš
laisvinti tautas. Iš tikrųjų šis 
karo tarpsnis po 1944 m. ir 
daugiau kaip milijonas žuvu
sių jame, buvo jau nebe Tėvy
nės, o naujas karas - už stali
ninio socializmo išplėtimą. 
Tačiau šį išplėtimą Stalinas 
jau buvo priverstas vykdyti ne 
naujų sovietinių respublikų 
prijungimu, bet naujų "nepri
klausomų" valstybių kūrimu. 
Stalinas numatė jų kontrolei iš
dėstyti savo karinius dalinius 
ir pajungti sau saugumo or
ganus. 

Penktoji dogma: Stalinas 
manė, kad po karo bus nusil
pusio imperializmo prieš
prieša su kaupiančiu jėgas sta
lininiu socializmu. 'Thip manė 
ir Churchill. Rytų Europos ir 
Pabaltijo tautų likimu, o taip 
pat dešimčių ir šimtų, tūks
tančių sovietinio antistalini
nio judėjimo dalyvių likimu. 

(" l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

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 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca + rickd@affiliatedinsurance.ca 

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

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

TEODORUI STANULIUI, B.A . broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar i namus 416-231-4937 

Vakarai ciniškai užmokėjo 
Stalinui už sutikimą įstoti i 
karą su Japonija, už jo sutiki
mą į Europos padalijimą pa
gal pristatytą Churchillio 
schemą ir už Stalino pažadą 
nesiųsti Raudonosios armijos 
dalinių į Vakarus Prancūzijoje 
ir Italijoje komunistinėms val
džioms paremti. Stalinas su 
Churchilliu neutralizavo visus 
Roosevelto bandymus sukurti 
naują pokarinį pasaulį aplink 
SSRS, zoną iš draugiškų neso
cialistinių valstybių. 

Nors Roosevelto planas iš 
dalies nepavyko, tačiau jis įsi
gyvendino vakarų valstybių 
perėjimu į "postindustrinį" 
vystymosi modeij. Tukiu būdu 
vietoje Stalino socializmo 
priešpriešos su imperializmu 
atsirado Stalino socializmo 
priešprieša su "postindustri
niu" pasauliu. Tam Stalinas 
nebuvo pasiruošęs. Vietoj to 
Stalinas metė visus išteklius 
'ltečiojo pasaulinio karo ruo
šimuisi. Milžiniškos reparaci
jos iš Vokietijos buvo skirtos 
karinio-pramoninio komplek
so vystymui. Užgrobta tech
nika ir moksliniai-techniniai 
pasiekimai - atominio ginklo 
ir raketų sukūrimai. Reikia 
pripažinti, kad dogmatinis po
kario vystymosi supratimas 
užėmė tvirtas pozicijas ne tik 
SSSR, bet ir Vakaruose. Gali
mybė transformuoti SSSR i 
"postindustrinę" visuomenę 
po karo buvo praleista. Stali
nas ir Vakarai pasistūmė pus
šimčiu metų į priekį. Ginčai 
apie Antrojo pasaulinio karo 
ir padarytų klaidų sampratas 
nustoja prasmės. 

(Sutrumpintas L. Maltso 
vertimas iš rusų kalbos) 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evan$} 
Savininkas Jurgis Kullešius 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Medicininis turizmas - nauda 

Neseniai Kanados svei
katos tarnyba pranešė, kad 
Kanadoje jau trys gyventojai 
yra gavę bakteriją su pavo
jingu, antibiotikams atspariu 
fermentu NDM-1. Pastarai
siais metais viso pasaulio me
dikai buvo susirūpinę jo gali
mu nesustabdomu plitimu ir 
visokių infekcijų grėsme. Bak
teriją su atspariu antibioti
kams fermentu nustatę ir pa
vadinę N ew Delhi Metallo 
Beta Laktamase-1 (toliau 
tekste NDM-1), D. Britanijos 
medikai pastebėjo, kad šis fer
mentas glaudžiasi Ecoli bak
terijoje, kurią nešiojamės visi. 
Ši bakterija, turinti fermentą 
NDM-1, jai palankioje aplin
koje ir laiku negydoma, gali 
sukelti staigų ir mirtiną plau
čių uždegimą ir kitas infekci
jas. Ji pastebėta Indijoje, Pa
kistane, kitose Pietryčių Azi
jos valstybėse. O iš čia pasku
tiniais metais dėl klestinčio 
medicininio turizmo ir apskri
tai keliaujančių žmonių pa
kliuvo į Angliją, Australiją, 
Sk.andinavijos valstybes, Ka
nadą, JAV - iš viso pasaulyje 
užregistruota arti 200 atvejų. 
Ligoniai pasveiko ir nekelia 
grėsmės aplinkiniams ir arti
miesiems, tačiau visuomenėje 
pradėta daugiau kalbėti apie 
medicininį turizmą ir jo pa
sekmes ekonomikai ir mūsų 
sveikatai. 

Valstybės sveikatos įstai
goms nepajėgiant sutrumpinti 
operacijų ir gydymo laukimo 
laiko ar neturint reikiamų 
specialistų ir įstaigų, ligoniai 
ieško pagalbos kitur - užsie
nyje. Ten kartais tos pačios 
gydymo paslaugos suteikia
mos greičiau ar mažiau kai
nuoja. Kitos, kaip pastaruoju 
metu populiarus išsėtinės 
sklerozės (MS "Liberation" 
gydymas), Kanadoje dar ne
patvirtintas ir neatliekamas. 
Reikia priminti, kad OHIP, 
Kanados valstybinė sveikatos 
programa, padengia gydymo 
išlaidas užsienyje tik tada, jei 
Kanadoje nepateisinamai il
gas laukimo laikas, nėra rei
kiamų gydymui specialistų, 
kartais - jei sveikatos įstaigos 
negali suteikti reikiamos pa
slaugos. Tikintis OHIP para
mos, būtina dėl ketinamos 
pagalbos užsienyje iš anksto 
pranešti ir pasitarti su valsty
bės sveikatos pareigūnais, kad 
nebūtų netikėtumų. 

Per paskutiniuosius pen
kerius metus vien tik Ontario 
provincijoje medicinos turistų 
skaičius padidėjo trigubai. Per 
šį laiko tarpą paraiškas OHIP 
dėl gydymo paslaugų užsieny
je pateikė daugiau kaip 12,000 
provincijos gyventojų. Padi
dėjo ir išlaidos už jas: dabar 
jos siekia $128 mln. Pacientai 
užsienyje daugiausia siekia 
pasinaudoti genetiniais ir 

• • • 1r pavojai 
DNR tyrimais (5,000). Dau
giau kaip pusė tūkstančio gy
dėsi vėžio ligas, tiek pat pasi
naudoj o įvairių ligų nustaty
mo tarnybų ir specialistų pa
slaugomis. Sveikatos tarnyba 
neturi duomenų, kiek gyven
tojų naudojasi užsienio plas
tinės chirurgijos specialistų 
paslaugomis, nes šių gydymo 
išlaidų nepadengia OHIP, jos 
neregistruojamos. 

Pasaulyje vadinamojo me
dicininio turizmo paslaugų 
apimtis siekia $40 bln., mūsų 
valstybės gyventojai svetur iš
leidžia palyginti mažai - 6% 
šios sumos. Kanadoje yra dau
giau kaip dešimt medicininio 
turizmo agentūrų, ir jos klesti. 
Visada atsiranda norinčių pa
tobulinti savo veidą ar nosį 
Tuilande ar Kaimanų salose, 
Indijoje, ieškoti pagalbos, su
sirgus vėžiu, žinomoje John 
Hopkins ligoninėje Baltimo
rėje (JAV). 

Ekonominė nauda toms 
valstybėms iš medicininių tu
ristų nėra didelė, nes dažniau
siai paslaugas teikia privačios 
medicinos įstaigos ir specialis
tai. Daug daugiau negu nau
dos yra grėsmių patiems pa
cientams, ieškantiems medi
cinos paslaugų kitur, ypač tose 
valstybėse, kur galioja kitokie 
draudimo, gydymo ir sanitari
jos reikalavimai ir lygis. Ne
pavykus operacijai ar dėl ne
tinkamos pooperacinės prie
žiūros sutrikus sveikatai, pa
cientas būna paliekamas tik 
savo ir advokato rūpesčiui. 
Kanados sveikatos tarnyba už 
medicininių turistų gydymąsi 
svetur jau nebesiima atsako
mybės. Atsiranda ir visai neti-

prieš bakteriją, turinčią atspa
rų antibiotikams fermentą. Ją 
galima sunaikinti ir geromis 
valymo priemonėmis, bet rei
kia būti budriais, laiku apsi
saugoti nuo masinio jos pliti
mo. Jis pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti gydymo įstaigose 
itin kruopštų sanitarinį patal
pų ir įrangos valymą, dar kartą 
primena apie asmeninės hi
gienos įpročių svarbą, saikin
gą, tik pagal gydytojo nurody
mus antibiotikų vartojimą. 
Kiekvienas, darydamas asme
ninį sprendimą dėl savo svei
katos, turi gerai apsvarstyti 
privalumus ir žinoti galimas 
gydymosi kitur grėsmes. 

Kanados vyriausybė ska
tina medicininį poilsį čia, na-
muose. 

Muskokoje jau keleri me
tai veikia "GreeneStone Mus
koka" klinika, kurioje priima
mi pacientai ir ilsėtis, ir gydy
tis. Atvykstantieji čia patys 
užmoka tik už pragyvenimo 
išlaidas, o gydymo ir sveikatos 
tikrinimo išlaidos padengia
mos pagal susitarimą iš OIIlP 
fondo. Netoli Bala miesto, ant 
vaizdingo ežero kranto šeimos 
įsteigtą įprastą poilsiavietę 
gydymo įstaiga pavertė jos 
savininkas Shawn Leon kartu 
su chirurge dr. Reena Bhar
gava ir jos vyru dr. Luke Fazio. 
Kartu su jais dirba dar 6 gydy
tojai iš Turonto, kurie nusta
tytu laiku atvyksta į kliniką. 
Čia atliekama kolonoskopija, 
kraujo tyrimai, elektrokardio
gramos, kitos sveikatos tikri
nimo ir gerinimo paslaugos. 
Ateityje, pasirūpinus patalpo
mis ir reikiama įranga, pla
nuojama daryti ir nedideles 

Prie vaizdingo elero esančioje "GreeneStone Muskoka" poil
siavietėje galima ne tik pails~ti, bet ir pasitikrinti savo svei
katą. Čia siūlomos sveikatos priežiūros paslaugos apmo
kamos OlllP 

kėtų grėsmių, kaip pradžioje 
aprašytas plintantis antibio
tikams atsparus virusas ND
M-1. Visi trys Ontario gyven
tojai jį parsivežė po operacijų 
ir gydymosi Indijoje. 

Kanados sveikatos apsau
gos agentūros užkrečiamų li
gų skyriaus vadovas dr. Ho
ward Njoo aiškina, kad esama 
gerų ir veiksmingų antibiotikų 

operacijas. Tuks poilsio ir gy
dymo režimas naudingas vie
tos gyventojams ir poilsiauto
jams; pacientai gali būti tikri 
dėl paslaugų apmokėjimo ir 
kokybės, nes klinikos darbą 
stebi ir vertina valstybės svei
katos apsaugos tarnyba. 

Pagal Canadian Health 
Networlc tinklalapį parengė -

S. Katkauskaitė 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita) 
Kasdienin ių kintamųjų pa lūkanų 2.00% 
1 metų 1.60% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.65% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

1 metų 1.50% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.65% 
4 metų 2.90% 
5 metų 3.15% 
1 metų iškeičiamos 1.30% 

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

4 metų 2.85% 
5 metų 3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.50% 

"Planas 24" Kasdien inių 
pa l ūkanų čeki ų / taupomoji 
Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0 .500% 

PLANAS 24 
Aukštesn i 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

JAV DO LE RIŲ KASDIE NINIŲ 
PA LŪKANŲ 0.25% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 
l metų 1.35% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.40% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.00% 
1 metų iškeičiamos 1.10% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dien ų 
90- 1 79 dienų 
180-269 dienų 
270-364 dienų 
l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

0.50% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.50% 1-----------t 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.50% 
2.95% 
3.45% 
3.90% 
4.50% 
4.80% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

1.50% 
1.60% 
2.00% 
2.65% 
2.85% 
3.25% ,_ __________ _, 5 metų 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.25% ir aukščiou 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčioi gali 
būti ke ičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www. pa rama .ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimč iai. Malonus ir sąžiningas 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 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždarylo 
L IE TUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1f1..U.~ft~ 
DENTAL ~ , @mOnl 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON LSG 1E5 Mississauga, ON LSN OA5 

~-~ www.walersidedenlal.ca www.9thlinedental.ca 
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Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos moterų krep- pasaulio pirmenybes ir ta pra

šinio rinktinė užsitikrino vietą ga Sporto halėje išmėgino jė-
2011 metų Europos čempio- gas su naujam sezonui besi
nate. Atrankos varžybų A gru- rengiančiu Kauno "Žalgirio" 
pės rungtynėse Algirdo Pau- klubu. Įtikinamą pergalę re
lausko treniruojamos mūsų zultatu 94:67 iškovojo šalies 
šalies krepšininkės svečiuose rinktinė. Prieš tai šalies rinkti
rezultatu 64:61 nugalėjo Bel- nė Ispanijoje žaidė su JAV 
gijos rinktinę ir iškovojo šeštą rinktine ir jai pralaimėjo 
pergalę per septynis susitiki- 61:77. 
mus. 

• Singapūre pirmą kartą 
surengtose jaunimo (14-18 
metų) olimpinėse žaidynėse 
penktąją vietą krepšinio tri
julių (žaidžiama du kėliniai 
po 5 min. 3 prieš 3) varžybose 
užėmė Lietuvos rinktinė ( tre
neris Darius Dikčius ), kuriai 
atstovavo Rokas Narkevičius, 
Marijus Užupis, Mantas Mac
kevičius ir Martynas Paliukė
nas. 

• Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė baigė pasirengimo 
artėjančiam pasaulio čempio
natui ciklą. Lietuvos rinktinė 
žaidė dešimtas kontrolines 
rungtynes. Kęstučio Kemzū
ros treniruojami mūsų šalies 
krepšininkai Kaune atsisvei
kino su savo gerbėjais prieš 

• Lenkijoje vykstančio 
pasaulio baidarių ir kanojų 
irklavimo čempionato 200 m. 
sprinto nuotolio baigmėje 
lietuviai Raimundas Labuc
kas ir Tomas Gadeikis tapo 
pasaulio ir 0.392 sekundės 
aplenkė antroje vietoje liku
sius Rusijos irkluotojus - J. 
Ignatov bei l. Štyl. 

• Singapūre vykstančių 
jaunimo (14-18 metų) olimpi
nių žaidynių merginų dziudo 
imtynių varžybose svorio 
grupėje iki 63 kg Lietuvos at
stovė Laura Naginskaitė iško
vojo bronzos medalį. Lemia
moje kovoje mūsiškė vos per 
31 sekundę nugalėjo varžovę 
iš Izraelio. Tai jau ketvirtas 
Lietuvos delegacijos medalis 
Singapūro žaidynėse. VP 

Montrealio lietuvių Golfo diena 

Montrealio lietuvių Golfo dienos dalyviai 

Montrealio lietuvių golfo diena įvyko šeštadienį, rugpjūčio 
7, Saint Donat golfo klube, kuris yra apie 150 km į šiaurę nuo 
Montrealio. Susirinko 40 žaidėjų - įvairių amžių ir gabumų. 
Po pamokos (golf clinic), kurioje dalyvavo apie 15 žmonių, 
prasidėjo žaidynės. Linksma nuotaika, gan geras oras ir lietu
viškas entuziazmas padėjo visiems smagiai praleisti dieną 
gamtoje. Po to buvo vakarienė ir prizų įteikimas Alvydo ir Ra
munės Bulotų namuose, prie Archambault ežero. Moterų gru
pėje pirmą vietą laimėjo Carol Gražienė, o Danai Urbanavi
čienei buvo įteiktas prizas už dideles pastangas. Vyrų grupėje 
laimėjo pirmą vietą Rytis Bulota, antrą vietą Alvydas Bulota, o 
trečią - Malcolm Tarry. Visi dalyviai buvo apdovanoti gražiais Rytis ir Vilija Bulotos 
juodais "duffel" maišais ir sviedinukais. Už finansinę paramą 
dėkojame rėmėjams - Montrealio liet. kredito unijai LITAS ir 
draudos firmai LaBrecque, Brouillette et Castelli, Inc., kurioje dirba Joana Adamonytė. Ačiū 
visiems dalyviams ir šeimininkėms. Iki kitų metų! Rytis ir Vilija Bulotos, organizatoriai 

---------------------------· SKAITYTOJAI PASISAKO ·----------------------------
GERBIAMA "TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ" REDAKCIJA, 

Dėkoju Jums už Jūsų laik
raštyje 2010.1.12, nr. 2, psl. 8, 
9 išspausdintus a.a. mano bro
lio Vytauto Kalasausko - pen
sininko prisiminimus "Taip 
mokslus ėjau". Dėkoju toron
tiečiams Adelei ir Eugenijui 
Abromaičiams, mano a.a. 
brolių Vytauto ir Eugenijaus 
(straipsnyje minimo Geniu
ko) ilgamečiams draugams, 
nusiuntusiems straipsnį TŽ 
redakcijai. Straipsnyje prisi
menami apytikriai 1925-1930 
metai, tačiau ir aš, jauniausio
ji brolelių seselė, gerai atsi
menu čia išvardintus Tytuvė
nų pradžios mokyklos šviesios 
atminties mokytojus, dėl jų 
nešamos į tuomet nedidelį 
provincijos miestelį (vos per 
1000 gyventojų) šviesos vadi
namus "kaimo liktarnomis" 
(žibintais). Tytuvėnų pradžios 
mokykla ir 1941-1943 m. veikė 
tuose pačiuose pastatuose, o 
jos vedėjas vis tebebuvo Bro
nius Sarapas, dar ir mano 
mokslo laikais nusikaltusius 
mokinius (daugiau berniukus) 
statydavęs ar klupdydavęs į 
kampą ar užtvodavęs liniuote 
per delną. Tik karo audros 
jau buvo iš namų išginusios 
mokytoją Julių Abromaitį su 
gražia šeima (torontiečių Eu
genijaus Abromaičio, o taip 
pat jo brolio Karolio, seserų 
Vandos Jasinevičienės ir Emi
lijos (?) tėvelį). Po karo vaikai 
liko užjūriuose, o mokytojas 
J. Abromaitis su žmona grįžo 
į savo nusiaubtus namus, ta
čiau tęsti pedagoginę veiklą 

jam nebuvo leista. 
Su įdomumu jau daug 

metų skaitau Tėviškės žibu
rius, kuriuos anksčiau gau
davau a.a. brolio Eugenijaus 
rūpesčiu (gyvenusio Vinipege, 
MB), dabar jo žmonos Kaze
lės (esančios Vinipego globos 
namuose Charleswood Care 
Centre) ir ją globojančios p. 
J oyce dėka. Joms esu labai 
dėkinga. Įdomu skaityti 
straipsnius apie KLB pasiau
kojančią veiklą išlaikant lietu
vybę, lietuviškas mokyklėles, 
susibūrimus, dideles ir mažas 
šventes ir pasirengimą joms, 
labdaringą ir kultūrinę veiklą, 
mūsų politikų ir kultūros vei
kėjų pasisvečiavimus Kana
doje bei Kanados lietuvių pa
sibuvimus ir įspūdžius Lietu
voje ir net Sibire. Ypač su įdo
mumu skaitau informacijas 
apie tuos Lietuvos įvykius, vi
zitus, bendradarbiavimo prog
ramas, kurie nebūna nušvie
čiami (neaišku kodėl?) mūsų 
žiniasklaidoje. 

Šiais išvystytų komunika
cijų laikais pasaulis tapo toks 
nedidelis, kad tame ar kitame 
straipsnyje ar pranešime at
pažįstu pažįstamus draugų/ 
bendradarbių draugus, gimi
nes, vaikus ir pan. Kartais to
kią informaciją iškerpu ir per
duodu suinteresuotiems as
menims, juos nudžiugindama. 
Bet labiausiai man įdomi TŽ 
rubrika "Kanados įvykiai", 
nuo kurios pradedu skaityti 
kiekvieną laikraščio numerį. 

Dabar, visuotinės krizės lai
kais, labai įdomu skaityti apie 
Kanados vyriausybės veiksmų 

programą, nukreiptą kovai su 
krize ir, kaip supratau, labai 
teigiamai įvertintą, bei lyginti 
su priemonėmis, taikomomis 
pas mus. Taip pat labai įdomu 
skaityti apie Kanados visuo
menės socialinę rūpybą, jos 
tobulinimą ir t. t. Apgailestau
ju, kad visą šią rubriką sudaro 
labai trumpos žinutės, nors šį 
tą sovokti įmanoma, bet no
rėtųsi daugiau. 

Nevienareikšmes mintis 
sukelia kai kurių autorių iš 
Lietuvos straipsniai, juolab 
kartais ir asmeniškai pažįsta
mų. Nevalingai kyla mintis 
"Nejau tu, brangioji/usis, bū
dama/as tokio amžiaus, staiga 
praradai savo biografiją su vi
sa praeitimi ir atgulei ant bal
to lapo akinančioje skaistybė
je?" Bet gal tai subjektyvu. Ir 
jau keletą metų neaptinku ži
nučių iš Vinipego, kuriame 
teko lankytis prieš dvidešimt 
metų. Nebent nekrologai apie 
išėjusius amžinybėn, bet ir tie 
vis retesni. O tokia graži ir 
veikli buvo dar prieš dvide
šimt metų toji lietuvių bend
ruomenė. Mirė ilgametis švie
sios atminties klebonas prela
tas J. Bertašius, bendruomenė 
neteko savo parapijos Šv. Ka
zimiero bažnyčios, daug narių 
paseno, prarado sveikatą ar 
negrįžtamai išėjo Anapilin. 

Dėkoju Tėviškės žiburių 
redakcijai už ilgametę vaisin
gą leidybinę veiklą, linkiu vi
sam kolektyvui sveikatos, iš
tvermės, kūrybinės energijos, 
skaitytojų supratimo ir para
mos ir Dievo palaimos, kad 
Jūsų darbas dar ilgai ir sėk-

mingai tęstųsi. 
Pagarbiai, Tėviškės žiburių 

skaitytoja, 
Stefanija Červiakova, 

Vilnius, Lietuva. 
EL paštas: Alvile@zebra.lt 

S. Červiakova, L. Asanavičiū
tės 38-133, LT-04313 Vilnius-
50, Lithuania. 

*** 
NE NAUJI 

Devintajai Dainų šventei 
sėkmingai praėjus, išeivijos 
lietuvių spaudoje tebeaidi 
gražiausi atsiliepimai. Jie yra 
užtarnauti, bet ne nauji. Prieš 
devyniadešimt metų mūsų 
tautos dainius Maironis yra 
parašęs eilėraštį Dainų šven
tei. Jį radau dešimtosios Pava
sario balsų laidos, išleistos 
Liudo Vismanto 1947 m. Wiirz
burge, Bavarijoje, pageltu
siuose puslapiuose. Siunčiu jį 
Jūsų dėmesiui. 

Vytautas Matulionis, 
Cleveland Heights, OH 

• 

Dainų šventei 

Dainų dainelės aidų aidais 
Skambia~ plačia~ tvirtai, galingai 
Per kainų kalnus, miJkais laukais 
Lengvai, rimtai ir sutartingai, 
Į vieną giją susipynę, 

Aplėkit Lietuvą-tėvynę 

Skambiai, plačiai, galingai. 

Tautos dainele, tu išlikai 
Viena, kad žuvo didžiavyriai; 
Kai slėgė sunkūs vargų laikai, 
Tu irgi daug, oi daug prityrei; 
Bet pas kaimietį ištvermingą 
Tu išlikai sveika, galinga, 
Kai žuvo didžiavyriai. 

Tautos dainele, tu gaivinai 
Per ilgus amžius mūsų sielą; 
Viena budėjai, kai milžinai 
Kapuos sapnavo šalį mielą; 
Budėjai supdama lopšelį, 
Jaunuolį guodei ir senelį, 
Tautos auklėjai sielą. (1920) 

Maironis, Pavasario balsai 

1'EOOS S1'EClllLISTllS 
CHIROPODIS ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KUL O KAU MAI „ PĖDO KAU MAI 

~ VIETINi: E.JAUTRA IR 

HlRURGJ IS GYDYMAS „ SENlORŲ PĖDŲ PRI EŽIŪRA 

+ .PĖDOS DEFORMACIJŲ 

+ PRllMAME VI 
PLANI IU DRAUDIM 

• TERILO fRANKIAI 

L/GO JUS PRJIMAME: 

IAI 

352 Wl ON T.E. A CA T R Ont. TEL. (905) 648-9176 



LISS stažuotojos Palangoje 

Štai jums rašau paskutinį 
straipsnį, nes labdaros grupė 
jau greitai išvažiuoja. Norė
čiau pradėti straipsnį dėko
dama visiems, kurie prisidėjo 
labdaros programoje: mūsų 
vyriausiai direktorei Birutei 
Bublienei, kuri paruošė mums 
gyvenvietes ir darbus, ir už jos 
nuolatinį rūpestį; Vidai Bag
donavičienei, mūsų koordina
torei Lietuvoje, kuri mus nu
vesdavo į darbus, ir už jos 
nuoširdumą; Rasai Ardytei
Juškienei, mūsų administra
torei, kuri padėdavo Birutei 
ir visiems dalyviams; Aistai 
Kazlauskaitei, sutikusiai būti 
mūsų vadove, už jos norą pa
dėti mums ir jos draugiškumą. 
Bus sunku mums išvažiuoti iš 
Lietuvos (man taip būna visa
da), bet niekada neužmiršim 
to ką išmokom, tai pravers 
mums visą gyvenimą. Pripra
tom prie Vilniaus - jaučiasi 
kaip savas miestas. Nors mes 
gimėm išeivijoje, Lietuvoje 
jaučiamės savo vietoje kaip 
namuose. Pajutom lietuvišką 
gyvenimą, ir kai čia grįšim, 
nepraleisim progos vėl aplan
kyti tėvynę. Dar kartą nuošir
dus ačiū visiems, kurie prisi
dėjo šitoje programoje. 

Programa suteikė visiems 
daug naujų ir netikėtų galimy
bių. Daug išmokom, daug pa
matėm. Tikimės, kad šita prog
rama ilgai gyvuos ir suteiks 
kitiems užsienio lietuvių stu
dentams galimybę atlikti 
praktiką bei labdaringą darbą 
Lietuvoje. Aš esu dirbus ligo
ninėj e Toronte ir praktiškai 
mano visas darbas buvo susi
jęs su administracija. Aš pa-

ruošdavau rezultatus po tyri
mų, primindavau pacientams 
apie ateinančius paskyrimus 
ir naujiems pacientams padė
davau užpildyti anketas. Šir
dies chirurgijos skyriuje man 
buvo labai smagu. Daktarai 
man daug ką išaiškindavo ir 
jų dėka daug ką naujo išmo
kau. Jie labai nuoširdžiai ma
ne priėmė ir norėjo, kad aš 
prisidėčiau, kiek yra įmano
ma, ir labai pasitikėjo mani
mi! Sunku pasakyti ar ateityje 
išsirinksiu šitą profesiją, bet 
vis tiek gavau daug patirties, ir 
tai man padės, nes aš tęsiu sa
vo studijas medicinos srityje. 

Mes visi Lietuvoje sunkiai 
dirbom, ir kai tik atsirasdavo 
proga kažkur nueiti, tai tuo 
pasinaudodavom, nes laiko 
mažai, o tiek daug norisi da
ryti. Tačiau tris dienas poilsia-

Diana su kūdikiu 

vom, nuvažiavom į Palangą! 
Prieš išvažiuodami girdėjom, 
kad lis kiekvieną dieną, bet 
oras tikrai toks nebuvo. Dvi 
dienos buvo saulėtos ir labai 
karštos. Visi gerai pailsėjo, 
nudegė ir paplaukiojo Balti
jos jūroje. 

Susitikom su užsienio rei-
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Paskutinės akimirkos 
Lietuvoje 

LISS studentai Tremtinių Namuose 

kalų ministeriu Audroniu 
Ažubaliu. Pamatėm Užsienio 
reikalų ministeriją ir A. Ažu
balio raštinę. Jis palinkėjo 
mums daug sėkmės mūsų dar
buose. Mes, stažuotojai ir lab
daros darbininkai, buvom išsi
blaškę per visą Vilnių, ligoni
nėse (Santariškėse ir Greito
sios pagalbos), Lietuvos tele
vizijoje, Seime, Lietuvos vals
tybiniame muziejuje ir daug 
kur kitur. Jis pabrėžė, kokie 
mes esame reikalingi ir nau
dingi atlikdami šiuos darbus. 
Palyginus LISS programos da
lyvių skaičių pernai - 24, tai 
šiemet padaugėjo net dvigu
bai- 54. Tai reiškia, kad jauni
mas nori dirbti Lietuvoje. Ti
kimės, kad kitais metais mes 
visi grįšim, ir tuo pačiu atsiras 
naujų dalyvių. 

Dar pasidalinsiu su jumis 
darbo įspūdžiais. Lina Bonda 
dirbo kūdikių ir senelių na-

muose. Lina labai greitai pri
prato prie vaikų ir su dideliu 
noru ėjo į darbą. Taip priprato 
prie tų vaikų, kad jau gerai 
pažįsta, atpažįsta jų elgesius 
ir bruožus. Tikisi, kad po šitos 
patirties grįš namo ir bus ge
resnis žmogus. Manau, kad 
visi taip pat bus paveikti, kad 
šitas darbas praturtins mūsų 
gyvenimus. Lina tiki, nors mes 
pabuvę tiktai mėnesį, buvom 
įtakingi jų gyvenime. Matas 
Sungaila tikrai smagiai pra
leido savo laiką Lietuvoje. 
Žaisdamas su vaikais nepaste
bėjo jų likimų. Kai kurie vai
kai, paveikti tėvų alkoholio ar 
narkotikų vartojimo, kenčia 
dėl tėvų blogo pasirinkimo. 
Senelių namuose girdėjom 
daug naujų ir įdomių istorijų 
iš partizanų ir Sibiro tremti
nių gyvenimo. Kadangi nėra 
pakankamai finansinės para
mos, ir valdžia negali pakan-

karnai padėti, jų sąlygos nėra 
labai geros. Reikia suprasti, 
kiek daug šitie žmonės yra pa
siaukoję Lietuvai, jie yra nusi
pelnę geresnio gyvenimo, ge
resnių sąlygų. Diana Viskan
taitė mano, kad labai svarbu 
jaunimui atlikti labdaringą 
darbą, kad jie pajustų kito gy
venimą, kad jie galėtų prapla
tinti savo akiratį. Dirbdama 
su vaikais pajuto jų emocijas 
ir išgyvenimus ir jų būklę. 
Jautėmės kaip tikri darbo 
žmonės - rytais būdavom su 
vaikais, o po pietų senelių na
muose. 

Baigėsi geri laikai Lietu
voje, atėjo laikas trauktis na
mo. Šita vasara liks praeityje, 
bet visada ją prisiminsim. Lin
kiu visiems dalyviams geros 
vasaros ir sėkmingų mokslo 
metų. 

Viso gero! 
Vida Naudžiūnaitė 

LISS programos studentai Užsienio reikalų ministerijoje liepos 22 d. 
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''Kad džiaugtųsi ramybės 
prieglobsčiu'' ••• 

Atsisveikinant su žymia JAV lietuvių vei.kėja Birute Bubliene 
Daugelis Amerikos lietuvių, be abejo, nemažai girdėjo apie aktyvią Lietuvių bendruome

nės bei ateitininkų organizacijos veikėją, Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) pro
gramos tėvynėje įkūrėją ir vadovę Birutę Bublienę, gyvenusią Detroito apylinkėse, Mičigano 
wJstijoje. 

Si veikli moteris netikėtai mirė rugpjūčio 18 d., kaip skelbiama, po 
sunkios ligos, nors ji dar šią vasarą buvo lietuvių išeivių stažuočių 
kursuose, kuriuos koordinavo. Galima sakyti, kad Birutė darbavosi 
iki paskutinių savo gyvenimo dienų. B. Bublienė buvo ir JAV LB 
Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė ir savo pareigas stengėsi 
atlikti pavyzdingai. 
Birutė Virginija Baltrušaitytė-Bublienė gimė 1950 m. balandžio 

23 d. pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Tuigi dar visai neseniai 
šventė savo 60-ąji gimtadienį. Jos profesija Amerikoje, į kurią A.a. Birutė Boblienė 
atkeliavo su savo tėvais dar būdama kūdikiu, buvo verslo admi-
nistratorė, vokiečių literatūros specialistė. Kurį laiką dirbo vokiečių kalbos mokytoja moom
field, MI. Po to dirbo įdarbinimo agentūros apmokymo vadybininke, rinkodaros direktore, 
viešbučio vykdomąja direktore, kelionių agentūros vadybos patarėja. Kartu su vyru Algiu 
Bubliu užaugino dukras Mildą ir Liną, kurios irgi yra aktyvios lietuviškoje veikloje. 
Velionė, be kitos visuomeninės veiklos, turbūt aktyviausiai dirbo ateitininkų organizaci

joje, kuri šiemet vasarą minėjo savo gyvavimo šimtmetį. Ji buvo Ateitininkų federacijos taiy
bos pirmininkė, taip pat jaunųjų ateitininkų, moksleivių, studentų, sendraugių centro valdy
bų narė. Be to, organizavo ateitininkų stovyklas, kursus, suvažiavimus ir studijų savaitgalius 
Amerikoje bei Lietuvoje. Ji paruošė toms studijų stovykloms programas, organizavo lėšų tel
kimą stovyklavietei Berčiūnuose (Lietuvoje) įrengti. Sunku būtų ir suminėti visus šios akty
vios moters atliktus darbus, kuriuos ji nuveikė ateitininkų organizacijoje. Birutė buvo Det
roito "Žiburio" lituanistinės mokyklos mokytoja ir tėvų komiteto narė. Parašė knygų apie 
ateitininkus, buvo lietuviškos spaudos bendradarbė. 

Internete patalpintame naujai išrinktos Lietuvos ateitininkų vadovės Rozvitos Vareikienės 
pranešime apie a.a. B. Bublienę, be kitų dalykų, yra sakoma: "Birutė aktyviai prisidėjo prie 
XVI ateitininkų kongreso organizavimo, jau buvo atvykusi į Lietuvą, kad galėtų skaityti pra
nešimą kongrese, dalyvauti su visais ateitininkijos 100-mečio šventėje, bet prisėlinusi liga su
grąžino ją atgal į Ameriką kongresui dar neprasidėjus„. "Viešpatie, atiduodame mūsų 
Birutę i 'Ikvo tėviškas rankas. Duok, kad ji regėtų 'Ikvo garbę ir džiaugtųsi ramybės prie
globsčiu, o mus pačius tvirtai vestų savo keliais, kad susitiktume su savo brangiaisiais bega
liniame dangaus džiaugsme", - taip sakė ateitininkų vadovė. 

Aa. B. Bublienės palaikai buvo pašarvoti paskutinį rugpjūčio penktadienį Dievo Apvaiz
dos parapijos šventovėje Southfield, MI. Ten vyko mirusiosios prisiminimas, buvo kalbamas 
Rožinis. Laidotuvių Mišios vyko ten pat šeštadienio rytą. Po jų vyko laidotuvių vaišės para
pijos svetainėje. Velionės palaikai bus sudeginti ir vėliau palaidoti Lietuvoje (tokia buvo jos 
valia). Vietoj gėlių yra prašoma aukoti velionės vardo stipendijų fondui. 
Didelė užuojauta B. Bublienės šeimai, draugams, Lietuvių bendruomenei, ateitininkams 

dėl šios netikėtos netekties. Edvardas Šulaitis 

Rugpjūčio žvaigždė Rugpjūčiui priklauso ir 
Juodojo kaspino diena bei 
Baltijos kelias. 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Maskvoje Sovietų 
Sąjungos V. Molotovas ir Vo
kietijos J. Rl1>bentropas - už
sienio reikalų ministeriai pasi
rašė Nepuolimo paktą ir slap
tuosius dokumentus, kuriuose 
sutarta Baltijos šalių oku
pacija 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
Lietuvos Sąjūdis surengė de
monstraciją "Baltijos kelias„. 
Jos metu Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojai (daugiau 
kaip du milijonai žmonių) 
susikibę rankomis, sudarė 
gyvą grandinę per Baltijos val
stybes (apie 800 km.). Šitaip 
šios valstybės išreiškė vie
ningą ryžtą atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos. 

Senovėje rugpjūtis buvo 
vadinamas Degėsiu, nes atsi
griebdavo už nusineštą šilu
mą. Miškingų vietovių žmo
nės rugpjūtį vadindavo Šili
niu. Mat tą mėnesį sužydėda
vo šilojai (viržynai). Ko gali
ma iš rugpjūčio tikėtis šiais 
metais? Rugpjūčio orai Lietu
voje dažnai būna permainingi. 
Oras ne vieneriais metais 
įkaista net iki 32oc ir daugiau, 
nors paprastai rugpjūčio šilu
mos norma būna 220-23oc. 
Nemaža įtakos gyvajam 
pasauliui ir .žmogui turi Saulės 
aktyvumas. Tuks aktyvumas ir 
tuoj po to gali neigiamai veikti 
ligonių ir lengvai pažeidžiamų 
žmonių savijautą. 

Rugpjūtis dosnus gėrybė
mis Lietuvoje, jau mėnesio 
pradžioje prinoksta vasariniai 
obuoliai, javų laukai nekant
riai laukia pjovėjų. Miškuose 
subręsta vaivorai, bruknės, o 
mėnesio pabaigoje nurausta 
šermukšnių uogos, ryškiom 
spalvom šviečia putinai. Koks 
bus ruduo? Mūsų senoliai sa
kydavo: ruduo bus ankstyvas, 
jei mėnesio pradžioje yra pa
geltusių beržų lapų. Jei vidu
iyje mėnesio i pietus išskren
da putpelės - rugsėjis bus šal
tas. Jei anksti nunoksta šer
mukšnių kekės, ruduo bus li~ 

tingas ir šaltas. 
Rudenį labiausiai pajunta 

pati gamta. Ji nepripažįsta 
staigių posūkių. Augalų žie
dai, atsiradę vasarą, pasižymi 
pastovumu iki vėlyvo rudens. 
Rugpjūčio 15 d. švenčiame 
.žolinę - ŠVč. Mergelės Mari
jos ėmimo į dangų dieną. .žo
linės atlaidai parapijose ren
giami kasmet. Jie sutraukia 
minias .žmonių iš tolimiausių 
šalies kampelių • .ŽOiinė susi
jusi su svarbiausių lauk.o dar
bų pabę, vasaros ir rudens 
sandūra. Zolinės paprotys - i 
šventove; neštis darželio gėlių, 
įvairių žolynų puokštes. Kuni
go pašventintas puokštes iš
laikydavo iki kitos Žolinės 
šventės. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.&. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

Rasa Nor.kutė, 
Klaipėda 

MYLIMAM VYRUI IR TĖVUI 

AtA 
ALGIUI ZAKAREVIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
ir šeimai-

V. Augėnienė 
L. Matulevičienė 

PADĖKA 
BRANGIAM MŪSŲ VYRUI, TĖVEUUI IR SENELIUI 

AtA 
WILLIAM JULIAN 

1950 m. kovo 1 d.-2010 m. liepos 10 d. 
mirus, dėkojame visiems, kurie buvo su mumis tomis 
sunkiomis mums dienomis. Dėkojame klebonui kun. 
A Šarkai už Rožinį koplyčioje ir aukotas šv. Mišias. 
Esame labai dėkingi giminėms, draugams, pažįs
tamiems ir darbuotojams iš "C.anada Revenue Agency
Income Tax" už velionies lankymą koplyčioje, aukas 
Mišioms, atsiųstas gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu. Dėkojame už aukas "Cancer" ir Pagalba 
Lietuvos vaikams fondams. Nuoširdžiai dėkojame 
Danguolei Radtkei, vargonininke~ ir p.p. Mačiams už 
skanius pietus. Velionies palaikai sudeginti. 

Su pagarba ir dėkingumu -
žmona Loretta, vaikai -Justinas, Chris, 

vaikaitis Ethan 

'<ESJV\I ~l>\S 
AKr s·ruoto 

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

konsultacijos 
• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANITAS 

PRO FESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

Q pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>"V~L LEP~~E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 



PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE sutJNOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnausiu 

Tel. tiesiogiai: 416-568-1604 
0 :(41 6) 236-6000 N:(416) 232-9546 
www.sutton.com kuleza@sympatico.ca 

sutton group-
assuranco realty inc., 
Broke rage• 

• • IC>EPEM>EHR.V OWNEOANO OPERAtED 

Jerzy Kulesza, Sales Represer>tative 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~-'·-{~';;-~-\l).~ ~·:,;,::..·~ 

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

(905) 333-5553 

~W~\I~ 

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

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

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. rugsėjo 8, 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. rugsėjo 8, 22 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
8

3,;.~: ;, va1;d o~~~!.·~=~~~Pys•nka" head :a:~· 
Organizacijas kviečiame skelbti savo renginius TŽ tinklala

pio veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@rogers.com. 
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KLB TORO.NTO 
APYLINK~S ŽINIOS 

Rinkimai į KLB Toronto 
apylinkės tarybą įvyks 2010 m. 
mgsėjo 19, sekmadienį. Kandi
datuoja 29 asmenys: 

Rita Byra, Edita-Rita De
gutienė, Gintas Degutis, Da
nutė Garbaliauskienė, Rasa 
Gelažauskienė, Jovyta Gudely
tė, Žiba Ignatavičienė, Laima 
Išganaitienė, Sima J onušaitė, 
Ramunė Jonušonytė, Rūta 
Kardas, Kęstutis Kesminas, Ja
nė Macijauskas, Laima Mačio
nienė, Julija Maksimavičienė, 
Danutė Mašanauskaitė, Anta
nas Pacevičius, Vytautas Pečiu
lis, Viktoras Remesat, Simona 
Rukienė, Augustinas Simanavi
čius, Laima Sližauskienė, Da
rius Sonda, Jolanta Stasiulevi
čienė, Darijus Špakauskas, 
Aušra 'Ihlssow, Audrius Vaidi
la, Loreta Vaškevičienė, Alma 
Žillnskaitė-Pacevičienė. 

Daugiau informacijos bus 
pateikta artimiausiuose Tėvil
kės žiburių numeriuose. Inf. 

2010 m. rugpjūčio 22 d. Kanados kankinių šventovėje Midlande 
pasibaigus Mišioms, Kanados lietuvilĮ kaŲillkq centro pirminin
kas Kastytis Batūra padarė pranešimų: "Šiandieną metinės Ka
nados lietuvilĮ maldingos kelionės proga i Midlando Kanados 
kankinilĮ šventovę, arkivyskupo Sigito 'Thmkevi.čiaus nurodymu, 
įteikiamas aukščiaW1ias Kauno arkivyskupijos garbės ženklas -
Siluvos Dievo Motinos medalis buvusiam Kanados lietuvių kata
likų centro pirmininkui Jonui Andruliui ir buvusiai Kanados lie
tuvių katalikų centro sekretorei Angelikai Sungailienei už ilga
metĮ darbą Kanados lietuviq katalikų centre, per kurį teikiama 
nuolatinė parama Kauno arkivyskupijai, savo globoje turinčiai 
ir stebuklingąją Šiluvą". Įteikti medalius buvo pakviestas prel. 
Jonas Staškevičius Ntr. K. Poškaus 

www.NerasEnterprises.com 

Neras 
Enterprises 
Granite or Marble Counter 
Fabricated @ lnstalled in 

~ Hrs. or Less 

~o@lk 

905.424.1133 

Ieško padėjėjų 
FIRMA, užsiimanti 

marmurinių/granitinių 
stalviršių instaliacija, 
PASTOVIAM DARBUI 

ieško meistro padėjėjų. 

Norintys gauti daugiau 
informacijos, prašomi 

skambinti NIKUI 

tel. 905.424. 1133 
arba apsilankyti 

internetiniu adresu 

www.NerasEnterprises.com 

PERKAME 
KASIULIO, RIMŠOS, GUDAIČIO 

ir kitų išeivijos dailininkų 

KŪRINIUS 

Elektroninis paštas: 
balticart@bredband.net 

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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronlo O M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 mln. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 1 O 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. 

Nobelio taikos 
premija lietuviui? 

Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba (MLIU) kreipėsi į Nor
vegijos karalystės ambasadorių 
Steinarą Gilą, prašydama tar
pininkauti pristatant žinomą 
visuomenės veikėją, publicistą, 
feljetonistą Vilių Bražėną No
belio taikos premijai. Kreipi
masis Norvegijos ambasadai 
jau įteiktas, tačiau diplomatai, 
patvirtinę šj faktą, nekomen
tuoja, kokios lietuvio perspek
tyvos tapti bent kandidatui No
belio taikos premiją . 

V. Bražėnas 1951-1971 m. 
buvo JAV LB Connecticut apy
linkės valdybos narys, pirmi
ninkas, kelias kadencijas ALB 
tarybos narys. Nuo 1977 m. ak
tyviai dalyvavo steigiant politi
nes amerikiečių patriotų gru
pes, per kurias buvo garsinama 
ir Lietuvos laisvės byla ("Li
thuanian American anticom
munist group", "Lithuanian 
Freedom Forum", "Waterbury 
Americanism Forum", "Stam
ford Fomm for Am.erican Af
fairs"), taip pat buvo "Ameri
ca's Future", "John Birch So
ciety", "Eagle Fomm", "Larry 
McDonald Crusade - Stop Fi
nansing Communism" narys. 
Apie 1000 kartų kalbėjo ameri
kietiškoms ir lietuviškoms audi
torijoms, keletą kartų apva
žiuodamas visas JAV valstijas, 
išskyrus Havajus. 

1988-1991 m. VLIK valdy
bos vicepirmininkas informaci
jos reikalams. Rezoliucijų ko
miteto Baltijos valstybėms va
duoti pirmininko specialusis 
asistentas. Lietuviškoje ir ame
rikietiškoje spaudoje rašė infor
macines apžvalgas apie tarp
tautinę užkulisinę politiką. Da
lyvavo daugelyje radijo ir televi
zijos laidų. 2002 m. gtjW i Lie
tuvą. R. Varnauskas, Alfa.It 

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). 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Lietuvos kankinių šven

tovėje vasaros metu sekmadie
niais Mišios aukojamos tik 10 
val. ryto, ir Mišiose giesmes gie
da visi pamaldų dalyviai. Rug
sėjo 12, sekmadienį, bus grįžta
ma prie įprastinio žiemos Mišių 
laiko sekmadieniais, ir tą sek
madienį Lietuvos kankinių 
šventovėje Mišios jau bus atna
šaujamos 9.30 ir 11 val. ryto. 

• Rugpjūčio 27 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Valdis Blums, 89 m. amžiaus. 

• Rugsėjo 3 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus)r po pietų 3 val., o 
po Mišių;-Sventoji Valanda prie 
išstatyto Svenčiausiojo. 

• Rugsėjo 12, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovės 
chorai grįžta iš vasaros atosto
gų ir jau giedos tą sekmadienį 
per Mišias. Kviečiami nauji 
choristai registruotis pas mūsų 
chorų vadovus. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasaros 
metu sekmadieniais Mišios au
kojamos 10 val. ryto. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26, sekmadienį. Ta pro
ga bus minimos ilgamečio mūsų 
klebono a.a. kun. Petro Ažuba
lio mirties XXX metinės ir 
mūsų vargonininko a.a. muz. 
Jono Govėdo mirties V meti
nės. Bilietus į parapijos šventės 
vaišes jau galima užsisakyti pas 
Birutę Jurienę tel. 905 275-8034 
arba el-paštu: birute iuras@ 
rogers.com. Bilietai bus parda
vinėjami parapijos salėje nuo 
rugsėjo 12, sekmadienio. 

• Apapilio knygyne plati
namos Zodis tarp mūsų knyge
lės, naujausia žurnalo Lithua
nian Heritage laida, knygelės 
vaikučiams, įvairios garsaplokš
tės ir vaizdaplokštėje dokumen
tinis filmas "Evangelijos žinia 
tūkstantmetei Lietuvai". Taip 
pat galima įsigyti automobiliams 
lietuviškų lipinukų. 

• Jei kas norėtų perimti 
Anapilio knygyno vedimą, pra
šome tartis su Sigita Aušrotiene 
tel. 416 767-0529. 

• Mišios rugsėjo 5, sek
mad.: 10 v.r. už a.a. Veroniką 
Brokaitytę (XXXVI metinės); 
Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje rugsėjo 5, sekmad., 
10 v.r. už a.a. Juozą Mykolaitį 
ir jo giminės narius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, šeštad., 
3 v.p.p. už a.a. dr. Julių Puo
džiuką. 

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

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
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 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Parapijos raštinėj, kuri 
veikia nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p., nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
(416 533-0621), yra registruo
jami vaikai Pirmos Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakramentų pa
siruošimo pamokoms, kurios 
prasidės rugsėjo mėnesį. 

• Kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, baigęs klebono 
pareigas šioje parapijoje, susi
laukė daug dėmesio iš parapi
jiečių, giminių ir jam artimų 
žmonių. Atsisveikinimo vakarie
nėj parapijos salėj dalyvavo 
daug žmonių, kiti atsisveikino 
privačiai. Visiems už viską bu
vęs klebonas nuoširdžiai dėko
ja ir prižada visus nuolat prisi
minti Mišių maldoje prie alto
riaus ir niekuomet neužmiršti 
parapijiečių ir visų geradarių dos
numo, gerumo ir nuoširdumo. 

• Santuokos sakramentą 
priėmė Viltė Barakauskaitė su 
Geoffrey Hamilton. Santuokai 
ruošiasi Daiva Blyskytė su Ro
bert Henry. 

• Pakrikštyta Maya Elena, 
Viktorijos (Barakauskaitės) ir 
J ason Faulds dukrelė. 

• Rugsėj9 l d. palaidota 
a.a. Stefanija Ceponienė, 90 m. 
Paliko vyrą Antaną, sūnų Kęs
tutį ir dukras Birutę, Samanę ir 
Valeriją SlJ šeimomis. Lenkijoj 
mirė a.a. Ceslovas Staškevičius, 
Irenos Matušaitienės brolis. 

• Žodis tarp mūsų, rugsėjo 
ir spalio mėnesių knygelės yra 
padėtos parapijos šventovės 
prieangyje. Patartina jas įsigyti 
ir naud9ti, nes tai padeda su
prasti Sv. Rašto Mišių skaiti
nius ir juos prisitaikyti sau. 
Kaina $5. 

• Parapijos biblioteka, ku
riai vadovauja Gitana Judvyty
tė, veiks rugsėjo 5 ir 19 d.d., 
nuo 10 v.r. iki 12 v.d. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 5: 8 v.r. už Bočkų šeimos 
mirusius; 9 v.r. už a.a. Algį 
Strumilą ir jo šeimos mirusius; 
10.45 v.r. už Pakalniškių ir Ba
kevičių šeimų mirusius, už a.a. 
Gediminą Smolskį, už už a.a. 
Ireną Jokubynienę; 12.15 v.d. 
už gyvus ir mirusius parapi
jiečius. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Sveiki, mokiniai ir tėveliai! 
Rugsėjo 18 d. prasidės pamo
kos mūsų mokykloje po malo
nios, karštos vasaros! Adresas: 
70 Mattice Ave. (tarp Bloor ir 
Kipling gatvių); Our Lady of 
Peac~ mokykla. Vedėjos Aldo
nos Simonėlienės tel. 416 626-
8494; arba el.paštas simonelis 
@rogers.com. Galima aplan
kyti mūsų tinklalapį: www. 
Maironiomokykla.net. Živilė 

PROE ALFONSAS VAIŠVILA 
rengia spaudai dviejų tomų 
studiją "Siluvos regiono dvarai 
XVI-XX a." Visus, kurie galėtų 
turėti kokios nors informaci
jos, susijusios su šia tema, ma
loniai kviečiu atsiliepti. Infor
macija bus panaudota minėta
me leidinyje. Už suteiktas ži
nias iš anksto dėkoju. Su pa
garba prof. Alfonsas Vaišvila. 
Prašom pranešti žemiau nuro
dytu adresu: el.-paštas t!k@ 
mruni.eu, mob.tel. 011370-614-
61193. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, rugsėjo 5, 
pamaldų nebus. 

• Pamaldos su Šv. Komu
nija vyks rugsėjo 12 d., 9.30 
v.ryto, ir po jų vyks Moterų 
draugijos susirinkimas šven
tovės patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
• Rugpjūčio 29 d. Lietuvių 

Namų sekmadienio popietėje 
lankėsi: K. Matthey ir K. Powa
giuk iš Anglijos Londono, A. 
Zalnieriūnas iš Larder Lake, 
ON, J. Bertsch iš Penetang, 
ON. Popietėje budėjo Kultūros 
komisijos pirm. V. Kulnys. 

• Bare "Lokys" rodome 
tiesiogines transliacijas iš pa
saulio krepšinio čempionato 
Turkijoje, kur žaidžia Lietuvos 
rinktinė. Inf. dėl krepšinio tvar
karaščio ir rungtynių laiko pra
šome teirautis tel. 416 532-3311 
ar 416 534-8214. Kviečiame 
apsilankyti, taip pat paragauti 
naujų lietuviško alaus rūšių, 
kurių nerasite niekur kitur, tik 
mūsų bare. 

•Lietuvių Namai ieško ba
ro tarnautojo. Kreiptis į vedėją 
tel. 416 532-3311. 

• Ateinantį sekmadienį 
pietūs vyks bare "Lokys". Čia 
galėsit pasivaišinti lietuviškais 
patiekalais, alumi, pasiklausyti 
koncertų ar pramoginių lietu
viškų laidų. Popiečių metu ne
mokama mašinų stovėjimo 
aikštelė (nemokamai nuo 11 
v.r. iki 6 v.v.). Maloniai kviečia
mi visus sekmadieniais į Lietu
vių Namus. 

• LN mašinų stovėjimo 
aikštelėje naujos kainos. Galite 
išsinuomoti mėnesinę mašinos 
stovėjimo vietą. Dėl papildo
mos inf. kreiptis tel. 416 532-
3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• LN internetinis tinklala
pis lietuvių kalba: www.toron
tolietuviunamai.com, anglų 
kalba: www.lithuanianban
guethalls.ca. GS 

• "Neregėta Lietuva" DVD 
filmas bus rodomas dideliame 
ekrane Lietuvių Namuose š.m. 
~gsėjo 12, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Sis meninis filmas buvo sukur
tas minint Lietuvos 1000-metį. 
Autorius Marius Jovaiša atliko 
55 skrydžius per Lietuvą ir fil
mui parinko nuotraukas iš 
20,000 padarytų kadrų. Filmas 
sėkmingai buvo rodomas dau
gelyje Europos valstybių ir JAV. 

V. Kulnys 

i KREIPIMASIS i 

TŽ reqakciją pasiekė krei
pimasis į Silutės kraštiečius, 
Js:viečiant juos dalyvauti 500 m. 
Silutės įkūrimo sukakties šven
tėje, kuri įvyks 2011 m. gegu
žės 27 d. Fridricho Bajoraičio 
viešosios bibliotekos Vasaros 
kiemelyje. Prie kvie!imo pridė
ta informacija apie Silutę ir an
keta norintiems šventėje daly
vauti. Adresas ryšiams: Dalia 
Užpelkienė, direktorė, Šilutės 
Fridricho Bajoraičio viešoji 
bibli9teka, Tilžės g. 10 LT-991-
72, Silutė, Lithuania. http://
www.silutevb.lt.Tel. ( +370 441) 
78212; el.paštas duzpelkiene
@silute.omnitel.net. direkto
rius@silutevb.lt.Nijolė Bud
reckienė, skyriaus vedėja, tel. 
( +370 441) 78214; el.paštas: 
bnijole@ silutevb.lt. Inf. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

.. Balt~~čių m~~~?-inkų susirinkimas įvyko Aušros Vartų para
p11os .saleje rugp1uc10 25 d. Buvo aptarta rugsėjo 23-25 dienomis 
rengiama tapybos meno paroda Galerie Ouest, St. Anne de 
Bellevue, 37 rue St. Thomas. Atidarymas rugsėjo 24 penktadie-
nį, nuo 6 iki 9 val. vakaro. ' 

Montrealio lietuvių choras trečiadienį, rugsėjo 8, Aušros 
Vartų parapijos salėje pradeda naują sezoną. Tai pirmoji muz. 
Aleksandro Stankevičiaus naujos kompozicijos Requiem Šv. 
Mišios repeticija. Visi, kurie nori dalyvauti chore ir giedoti Šv. 
Kazimiero šventovėje lapkričio 7 d., kviečiami pranešti Alek
sandrui arba skambinti Daivai Jaugelytei tel. 514 696-9448. 

~ušros .Yartų parapij.os .choras 60-ąjį giedojimo sezoną 
prades rugse10 12, sekmad1enĮ, 10.30 v.r. Laukiami ir kviečiami 
įsijungti nauji choristai. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Tradiciniai grybų pietūs - sekmadienį, rugsėjo 26 po 12 val. 

šv. Mišių. Auka - $25; moksleiviams (10 iki 16 metų) $l5. Galima 
užsisakyti stalą 10-čiai žmovnių. Skambinti Alice Skrupskytei 
(~14 2~7-6761) ar Nijolei Sukienei (514 593-6859) ar Jonui 
Z1enka1 (514 254-7846). Klebonas kun. P. Mališka ir parapijos 
komitetas kviečia visus dalyvauti. 

Muz. Aleksandro Stanke
vičiaus naujoji kompozicija 
Requiem bus pirmą kartą 
giedama per šv. Mišias 12 val., 
sekmadienį, lapkričio 7, Šv. 
Kazimiero šventovėje. Otavos 
choras "Arija" dalyvaus kartu 
su Montrealio lietuvių choru 
ir parapijų chorais. Giedos 
Montrealio solistai Guy Že
naitis ir Elena Grumbinienė 
bei Toronto solistai Rimas 
Paulionis ir Anita Pakalnišky
tė-Puodžiūnienė. Bus pietūs 
parapijos salėje po Mišių. 
Kviečiame visus Montrealio ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti ir 
prisidėti prie šio įvykio pasi
sekimo. Trečiadienį, rugsėjo 8, 
7 v.v. Aušros Vartų salėje pra
sidės repeticijos choristams. 

Muz. A. Stankevičius 

. _ v~.a. Anelė Pab.kev!čiūtė-Gudžiūnienė, 87 metų, mirė rug
p1uc10 21 d. Otavoje. Zmona a.a. Kazimiero Gudžiūno. Liūdi 
dukterys Nijolė ir Rita (Mike Mankowski), dukraitės Vanessa 
(Ceng1z), Katie, Amanda, Jessica, Micaela, produkraitės Ava ir 
Isabel.la,; Gudži?n~ šeima daug metų gyveno Montrealyje ir pri
klause Sv. Kaz1m1ero parapijai. Velionė čia priklausė moterų 
draugijoms. Persikėlė į Otavą arčiau dukterų bei dukterėčių. 
Užuojauta šeimai, giminėms ir draugams. VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE ST.E„ SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

lEL: 514-286-1985 FAX: 514-286--1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

Ateitininkijos 100-mečio 
šventė Toronte 2010 m. spalio 
2 d. Pradžia 4 v.p.p. Kviečiame 
visus į Hamiltono ir Toronto 
ateitininkų rengiamą bendrą 
Ateitininkijos 100-mečio pami
nėjimo šventę, kuri vyks Toron
te, Pri5ikėlimo parapijos patal
pose. Sventę pradėsime 4 v.p.p. 
Padėkos šv. Mišiomis. Po Mišių 
kavinėje vyks ateitininkų veik
los Hamiltone ir Toronte foto 
paroda su užkandėliais. Po par
odos dr. Kęstučio Skrupskelio 
paskaita (jo nauja knygaAteities 
draugai pristatyta Ateitininkijos 
100-mečio kongrese Vilniuje 
rugpjūčio pradžioje). Atsigai
vinę dvasiškai, sėsime pasistip
rinti ir pabendrauti prie iškil
mingos vakarienės. Bilietai 

FAX: (514) 766-1349 

($50 asmeniui) parduodami 
Prisikėlimo parapijoje Toronte 
ir Aušros Vartų Marijos parapi
joje Hamiltone sekmadieniais 
po Mišių. Laukiame visų! Inf. 

DĖMESIO! Darbo dienos 
šventė - rugsėjo 6 d. TŽ bus 
išleidžiami l dieną vėliau. 

IEŠKAU AUKLĖS 2 vaikams. 
3-4 dienom per savaitę Martin 
Grove ir Eglinton rajone. Pra
šau skambinti Gabrielei 647-
998-6405 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 ext. 26 dienos 
metu. 




