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Darbai ir darbininkai 
Atšventėme ir Darbo dieną (Labour Day ), tarsi kokią 

malonią užsklandą pasibaigus vasaros atostogoms, kurios 
kasmet vis greičiau prabėga. 

R ODOS, tik vakar laukėm vasaros, smagių atostogų, 
o jau viskas praeityje. Yra pagrindo bent truputį 
nusiminti. Tačiau vertėtų pamąstyti apie metų lai

kus, skirtingus, savaip prasmingus, užduodančius visiems 
kažkokius uždavinius, nuo kurių vienokio ar kitokio iš
sprendimo priklauso sėkmė, laimė ir daugelis įvairių dalykų, 
dėl kurių žmogus dirba. Ruduo visada būdavo vadinamas 
darbo laikotarpiu. Ir iš tikrųjų pasidairius, tuoj į akis krinta 
įvairūs darbymečiai laukuose, sujuda ir jaunimas, pasipylęs 
mokyklų kiemuose, su nauja energija griebiasi savų darbų 
per atostogas pailsėję įstaigų bei įmonių darbininkai, vado
vaujantys asmenys, atsakingi už gaunamą naudą ir uždar
bius. Ir besikeičiantys orai, apmirštanti gamta jau savaime 
veikia žmogų labiau susikaupti ties siauresne aplinka, ati
džiau pažiūrėti į tai, kas nuo tavęs priklauso. Tas liečia ir vi
suomeninę veiklą, kuri paprastai "atidaroma" pradedant 
mokyklose naujuosius mokslo metus. Išeivijoje veikiančios 
organizacijos, senstant veikėjams, jų gretoms natūraliai re
tėjant, didesniuose telkiniuose dar susilaukia pamainos, o 
mažosios bendruomenės yra priverstos tūnoti, nes dėl per 
menko žmonių skaičiaus nebeįmanoma ką nors suorgani
zuoti. Tiesa, kai kur jau atsiranda būrelis naujų ateivių, pa
siryžusių ką nors lietuviško daryti. Tokie užmojai kartais 
daug ką naudingo padaro. Tai sveikintinas ryžtas. Ir svars
tome: jei bent pusė iš Lietuvos išvykstančių jungtųsi į bend
ruomeninį darbą išeivijoje, tai ir būtų naujo laikotarpio 
pradžia, o gal kas jau galėtų tai pavadinti ir "globalinės Lie
tuvos" kertiniu akmeniu? 

P LAČIAI ir įvairiai švenčiama toji Darbo diena yra 
skirta visų dirbančiųjų žmonių prisiminimui, jų savo
tiškam pagerbimui. Visų, o ne vien tik kokios nors at

skiros grupės, vadinamos darbininkais, paprasto fizinio 
darbo atlikėjais. Būdavo priimta pastaruosius įsivaizduoti 
apdriskusius, nešvarius, pūslėtais delnais, su kirviais, pjūk
lais, kastuvais ... sunkiai dirbančius ir jokios geresnės ateities 
susikurti nebegalinčius. Tai paveikslas, kuris turėjo įtakos ir 
K. Marksui žmoniją aštriai padalinti į darbininkus ir išnau
dotojus. Šitoks padalinimas, jei kada ir atrodė tikslus bei 
reikalingas, pažangėjant visuomenei, tobulėjant technikai ir 
darbo priemonėms, šiandien praranda savo vertę. Pavyz
džiai rodo, kaip sumaniai suorganizuotoj gamybos sistemo
je žmogaus išnaudojimas nebepriklauso nuo darbdavio, nes 
ir darbininkas gali tapti (ir tampa) savo darbdavio išnaudo
toju. Problema buvo ir bus pats žmogus, nepaisant kurioje 
pusėje jis stovėtų. Vadinamųjų klasių kova neturėjo ir netu
ri jokio rimtesnio pagrindo, nes prieštarauja dėsniams, ku
rie išlaiko visas gyvenimiškas struktūras. Toji kova, jau išžu
džiusi milijonus nekaltų žmonių, praktiškai nieko nepakeitė, 
o tik suvedžiojo mažiau mąstančius ir tikėjusius, kad žudy
nėmis galima pasiekti "rojų". Šiandien pakankamai išprusęs 
žmogus vargu ar begalėtų tikėti, kad prievartos būdu gali
ma būtų įgyvendinti svajones. Švenčiant Darbo dieną prisi
mintini ir tie, kurie įvairiausiose srityse dirba be finansinio 
atlyginimo. Tai garbingi šių laikų savanoriai, jaučiantys 
džiaugsmą, kad gali būti naudingi. Tokio ar panašaus 
nusiteikimo žmonės kuria gėrio aplinką, kuri lengviau 
sprendžia darbo klausimus. ČS 
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Tradicinė Lietuvos kankinių prisiminimo ir pagerbimo diena Kanados kankinių šventovėje 
Midlande, ON, š.m. rugpjūčio 22. Viršuj - šv. Mišias koncelebravę dvasiškiai, organizacijų 
vėliavos su palyda prie Lietuvos kankiniams atminti lietuviško Kryžiaus; apačioje - iškilmin
gos Mišios šventovėje Ntrs. K. Poškaus 

Reikia prašyti atleidimo 
Disidento, politinio kalinio, Andrejaus Sa

charovo fondo pirmininko, Rusijos mokslo, 
švietimo ir informacijos centro "Memorial" pir
mininko, Žmogaus teisių instituto prezidento 
Sergejaus Adamovičiaus Kovaliovo sveikinimo 
kalba, pasakyta Seimo iškilmingame minėjime 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio 
proga. 

Aš dėkoju už man suteiktą garbę jau antrą 
kartą kalbėti Lietuvos Respublikos Seime. Aš 
tokią garbę turėjau 1990 m. kovo 11 dieną, ta
čiau tai ne visos mano privilegijos Lietuvoje. 
Turėjau garbę visus metus būti dabartiniame 
jūsų pasipriešinimo muziejuje. O kodėl tai 
garbė man? Todėl, kad iš dalies kartu su mani
mi tuo pačiu metu ten buvo kalinama Nijolė 
Sadūnaitė. Tai buvo patys garbingiausi Lietu
vos žmonės ir jie praėjo per šį kalėjimą. Tiesiai 
prieš mane sėdi mano draugas Balys Gajaus
kas ir man buvo didžiulė garbė būti kalina
mam kalėjime, kuriame kalėjo ir jis. Vėliau 
mes buvome tame pačiame lageryje. Aš nega
liu neprisiminti savo Lietuvos draugų Ka
džionio ir daugelio kitų - negaliu jų visų išvar
dyti. Aš turiu omeny ir miško brolius, parti-

zanus, aš turiu omeny ir vėlesnio meto disiden
tus, aš turiu omeny ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos leidėjus ir autorius. Man, vie
nam iš einamųjų įvykių Kronikos redaktorių, 
buvo didžiulė garbė bendradarbiauti su jais. 
Su Sigitu Tamkevičiumi, su Petru Plumpa, su 
Nijole Sadūnaite ir su jau amžiną atilsį Juozu 
Zdebskiu bei čia dalyvaujančiu monsinjoru A. 
Svarinsku. Jeigu lietuvių tauta nebūtų turėjusi 
šių garbingų žmonių, galiu jus patikinti, ne
būtų ir Sąjūdžio. Ir greičiausiai nebūtų to isto
rinio sprendimo 1990 m. kovo 11-ąją. Ir štai 
kodėl man tai yra iš tikrųjų didžiulė garbė būti 
šių garbingų žmonių draugu. Pagrindiniai, 
raktiniai žodžiai, kuriuos prisimenu iš savo 
trumpos kalbos tada, kovo 11-ąją, buvo "atleis
kite mums". 

Laikas eina, daug kas per 20 metų pasi
keitė. Ir, žinote, tuos žodžius aš privalau pa
kartoti ir dabar. Už mus, visų pirma, rusus, 
nes Sovietų Sąjungoje rusai sudarė daugumą, 
lemiančią daugumą. Jie leido sau prisiimti vy
resniojo brolio vaidmenį. 

Nukelta i 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GYVENIME 
Pal. Kalkutos Motinos 

Teresės gimimo 100-sias me
tines minėjo Indijos ir viso 
pasaulio krikščionys. "Lata
kų šventąja", "skurstančių 
vargšų apaštale", "skurstan
čių motina" vadinama vie
nuolė, Nobelio taikos premi
jos laureatė ir Bažnyčios pa
laimintoji gimė Makedonijo
je 1910 m. rugpjūčio 26 d. 
Agnietė Gonxha Bojaxhiu, 
vėliau pasivadinusi Terese. 
Pagrindinės sukakties iškil
mės Indijoje vyko Kalkutoje, 
kur Motina Teresė prieš 60 
metų įsteigė meilės Misio
nierių kongregaciją. Į Kalku
tą suvažiavo daug skirtingų 
religijų tikinčiųjų. Iškilmės 
suvienijo krikščionis, musul
monus, induistus ir sikhus. 
Indijoje rugpjūčio 26 d. Mo
tinos Teresės garbei paskelb
ta valstybine našlaičių diena. 
Romoje iškilmingas Mišias 
Motinos Teresės sukakties 
proga celebravo popiežiaus 
vikaras Vatikanui, kard. An
gelo Comastri. Kitos šventės 
buvo surengtos Paryžiuje, 
Madride, Kopenhagoje, Bar
celonoje, Miunchene, dauge
lyje Italijos miestų. 

Padėkos už laisvę šventė 
buvo švenčiama rugpjūčio 29 
d. Šiluvoje. Aikštėje priešais 
Šiluvos baziliką aukotose iš
kilmingose šv. Mišiose buvo 
dėkojama Dievui už laisvę ir 
nepriklausomybę. Liturgijai 
vadovavęs arkiv. S. Tamke
vičius atkreipė dėmesį į Eu
charistijos bičiulius, daugiau
sia rengusius eisenas į Šiluvą 
sovietmečiu, Baltijos kelio ir 
visų laisvės kovų dalyvius, 
Sąjūdžio žmones, tarp jų - ir 
prof. Vytautą Landsbergį. 
Mišias koncelebravo vysku
pas E. Bartulis, kunigai Kęs
tutis Kėvalas, Gintaras Blu
žas, Mindaugas Pukštys. Mi
šių pabaigoje žodį tarti buvo 
paprašytas europarlamenta
ras prof. V. Landsbergis. 

Tradicinis Tautų bičiu
lystės susirinkimas vyko rug-

pjūčio 29 -rugsėjo 5 d.d. Ita
lijos Rimini mieste prie Ad
rijos jūros. Jį 30 metų kas
met organizuoja katalikų ju
dėjimas Comunione e Libe
razione. Išaugęs iš katalikų 
jaunimo organizacijos vasa
ros stovyklos, dabar Rimini 
susirinkimas yra tapęs tarp
tautinių pasaulėžiūrinių, kul
tūrinių ir politinių diskusijų 
forumu, į savaitę trunkančius 
renginius sutraukiančiu šim
tus tūkstančių žmonių - nuo 
paprastų klausytojų, iki labai 
aukšto lygio kalbėtojų, prezi
dentų, vyskupų, pasaulinio 
masto kultūros veikėjų. Ati
daryme buvo perskaitytas 
pop. Benedikto XVI laiškas, 
kuriame Šv. Tėvas dalyviams 
priminė, jog tik Dievas gali 
nuraminti besiblaškančią ir 
ieškančią žmogaus širdį, kad 
tik Dievas gali žmogui su
teikti visus didžius dalykus, 
kurių trokšta jo širdis. 

Kunigų metai buvo iškil
mingai užbaigti Šiaulių vys
kupijoj e birželio 29 d. Sv. 
apaštalų Petro ir Pauliaus iš
kilme. Iš pat ryto vyskupijos 
kunigai susirinko Kryžių kal
ne, prie Dievo Tarno Jono 
Pauliaus II kryžiaus. Kryžių 
kalno papėdėje Šiaulių vysk. 
Eugenijaus Bartulio vado
vaujami kunigai, pasauliečiai 
ėjo Kryžiaus kelią. Vėliau 
pašventintas Kunigų metams 
pažymėti pastatytas kryžius. 
Siaulių Sv. apaštalų Petro ir 
Pauliaus katedroje už Šiaulių 
vyskupijos kunigus, semina
rijos auklėtinius buvo auko
jamos iškilmingos Mišios. Jų 
metu kunigu pašventintas 
diakonas Saulius Sausdravas. 
Mišių metu giedojo jungtinis 
mergaičių "Credo" ir suau
gusiųjų "Stella Domini" cho
ras. Minint Šv. apaštalus Pet
rą ir Paulių, vysk. Eugenijus 
Bartulis paminėjo 13-tą kon
sekravimo vyskupu sukaktį. 
Ta proga Jo Ekscelenciją visų 
kunigų vardu pasveikino 
kun. S. Sausdravas. 
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Zolinės sekmadienis Balbieriškyje 

Balbieriškis - procesija ateina prie Marijos paminklo 

Šių metų Žolinę, Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų sekmadienį, Balbieriš
kio parapijos tikintieji prisi
mins ne tik dėl karšto oro, bet 
ir dėl gražaus jų parapijos pa
aukojimo Švč. Mergelės Ma
rijos Krikščionių pagalbos 
globai Akto dešimtmečio pa
minėjimo. Prieš šv. Mišias, 
11.30 v.r., gausiai susirinkę 
parapijiečiai, išsirikiavę gra
žioje procesijoje, atėjo prie 
Marijos paminklo. Klebonas 
kun. Remigijus Veprauskas 
priminė parapijos paaukoji
mo Švč. Mergelei Marijai isto
riją. Giesmininkai pagiedojo 
padėkos giesmę Marijai. Visi 
dalyviai pakartojo Akto teks
tą: "Marija, visų mūsų Dan
giškoji Motina! Aukojame 
Tau save ir savo gyvenimą: vi
sa, ką turime ir kas esame. 
Aukojame Tau savo šeimas ir 
parapiją. Padėk mums, dvasia 
atgimus, gyventi pagal Dievo 
ir Bažnyčios įstatymus; švęsti 
šventadienius ir naudotis Sak
ramentų teikiamomis malo
nėmis; būti doriems, sąžinin
giems ir mylėti vienas kitą. 
Padėk mums būti tokiems, 
kad teiktume džiaugsmo Tau 
ir Jėzui. Būdami ištikimi Tavo 
vaikai, norime tuo prisidėti 
prie visos mūsų Tėvynės dva
sinio atgimimo. Mes visiškai 
pasitikime Tavimi, Mergele 
Marija! Saugok ir globok mus, 
mūsų šeimas ir visą parapiją". 

Buvęs Balbieriškio seniū
nas Antanas Vilkas, padėjęs 
prie paminklo baltų rožių 
puokštę, taip pat trumpai pri
siminė šio dvasingo įvykio is
toriją, sunkumus, kurių irgi 
pasitaikė. Svarbiausia, anot 
pranešėjo, kad dėl to šio kraš
to žmonės nors truputėlį tapo 
geresni, atlaidesni, suprantan
tys ir padedantys vienas ki
tam. Tai ir yra svarbiausia, dėl 
ko galime džiaugtis. Apie Švč. 
Mergelės Marijos tikintie
siems teikiamas malones, jų 
reikšmę žmogaus tobulėjimui 
įtaigiai kalbėjo ir "Vidupio" 
bendruomenės pirmininkas 
Alfonsas Vitkauskas. Jo rū
pesčio dėka tikintieji gavo 

vertingą lankstinuką su isto
rija, tapusį 1998 m. spalio 4 d. 
priimtu Aktu, kurį pasirašė 
kunigas Kęstutis Vosylius, ku
nigas Gediminas Marcinkevi
čius ir Balbieriškio seniūnas 
Antanas Vilkas. Ten pat ir 
puiki Marijos paminklo nuo
trauka su smulkia statytojų ir 
rėmėjų metrika. 

Balbieriškio bendruomenės 
pirmininkas Alfonsas Vit
kauskas 

Antroje lankstinuko pu
sėje - spalvota paminklo nuo
trauka su labai įdomiais teks
tais iš mūsų dienų gyvenimo 
tikrovės ir praeities. Mokytoja 
ir puiki žurnalistė Bronislava 
Tamulynienė balbieriškiečiams 

padovanojo Maldą už Lietu
vą, o poetė Scholastika Kava
liauskienė eiliuotą Maldą. Tai 
nuostabūs, teisingi ir jaudi
nantys atodūsiai, atsiprašymai 
ir maldavimai. Manyčiau, au
torės nepyks, jei kelias ištrau
kas iš jų dvasinio dienoraščio 
pacituosiu: Atleisk mums, 
Viešpatie, už gamtos išniekini
mą, miškų naikinimą, upių 
nuodijimą... Kad praregėtų 
mūsų valdantieji ir į tautą 
žvelgtų ne pro plačius dvarų, 
rezidencijų langus, o per didįjį 
Dekalogą - stipriausiąjį lęšį, 

pro kurį matyti patys brangiausi 

dvasios lobiai. .. Marija, Krikš
čionių pagalba, Balbieriškio 
parapijos globėja, saugok, glo
bok ir laimink parapijos žmo
nes, turinčius jautrią širdį, kū
rybingą sielą ir didelę gyvenimo 
patirtį. Kad ir toliau jų širdys 
degtų meile Dievui, Lietuvai ir 
žmogui. (Bronislava Tamuly
nienė ). Poetė Scholastika Ka
valiauskienė savo trijų posmų 
Maldą užbaigia maldavimu: 

Palaimink Lietuvą, 
Palaiminki jos žmones 
Ir duonos kąsnį, ir ištartą žodį. 
Marija Motina, 
Padėk išmelst malonių 
Ir visad kelią tinkamą parodyk 

Puiku, kai šalia mūsų gy
vena, mus, eilinius mirtinguo
sius, stiprina, taurina, dova
noja savo minčių ir jausmų 
deimančiukų dar materijos vi
ruso nepaliesti žmonės. Tai 
mano jau pristatytieji: Bronis
lava Tamulynienė ir Scholas
tika Kavaliauskienė ir Alfon
sas Vitkauskas, ir tas, man dar 
nežinomas balbieriškietis, ku
ris netoli aprašyto paminklo 
padėjo didžiulį akmenį su Bal
bieriškio herbu ir įrašu: 

"Balbieriškis 1502-2002"; ir 
tie krašto ir istorijos mylėto
jai, kurie visai netoli šventovės 
iš lauko akmenų pastatė pa
minklą žuvusiems partiza
nams. Tikrai teisi Bronislava 
Tamulynienė: šiame žemės lo
pinėlyje, prie vaizdingo Ne
muno vingio, gyvena žmonės, 
turintys "jautrią širdį, kūry
bingą sielą ir didelę gyvenimo 
patirtį". 

Ačiū Jums, mieli balbie
riškiečiai, už įsimintiną 2010-
ųjų rugpjūčio 15-tą dieną -
dvasinės atgaivos atlaidus. 
Malonu, kad Jūs, nepabūgę 
kaitros, ne vienas ir sveikatos 
negalios, lyg maži upeliai, su
plaukę į jaukią šventovę, gra
žiai atšventėte Žolinės šventę 
ir, pasak Jūsų gerbiamo kle
bono kun. Remigijaus Vep
rausko, pasisėmėte stiprybės, 
ištvermės kasdieniams dar
bams ir rūpesčiams, ir džiaugs
mams. V. J anuškevičienė, 

Čiurlionys 

• Dažnai mūsų norai neįvyksta, trumpai 
meiliausi žodžiai šildo, tik darbas doras vien 
nenyl<sta,jo net ir amžiai neišdildo. (A. Jakštas) 

• Sveikos, sveikos viešnios brangios, mėly
nos akytės, jūsų žydris - iš padangės trupinys 
nukritęs. (Jurgis Baltrušaitis) 



Rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie kuriamos skulptoriaus Tado Gutausko skulptūros "Laisvės ke
lias" susirinko Lietuvos vyriausybės ir seimo vadovai, Prezidentė, Latvijos ir Estijos vyriausy
bių atstovai, buvusios Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai ir Baltijos kelio organiza
toriai. Jie visi į atminimo sieną įmūrijo savo plytas, vėliau, simboliškai susikabindami ranko
mis, paminėjo 21-ąsias "Baltijos kelio" metines. Ntr. iš Lietuvos seimo tinklalapio 

Pietų Afrika stadionams 
ištuštėjus 

EGIDIJUS VAREIKIS, 
Lietuvos respublikos seimo 

narys 

Šiemet Pietų Afrika dau
geliui siejasi su futbolu. Šalies 
vadovai stengėsi ne tik pasiū
lyti gerus stadionus, bet ir įro

Egidijus 
Vareikis 

dyti, kad šian
dieninė Pie
tų Afrika -
klestinti ša
lis. Kadangi 
šioje šalyje 
lankiausi ne 
kartą, turiu 
savo nuo
monę apie 
Pietų Afriką 

ir visą regioną. Nepakarto
jama šalis. Bet ar Pietų Afrika 
- vadinama vaivorykštine 
tauta - šiandien laiminga? 

Tarptautiniame kontekste 
šalis buvo vis labiau izoliuota. 
Nors natūralių "apartheidų" 
galima rasti dešimtyse Azijos 
ir Afrikos valstybių, nors dėl 
politinių priežasčių katalikai 
su protestantais sukūrė apar
theidą Šiaurės Airijoje, politi
kai kažkada padalijo Berlyną 
ir Nikosiją, apartheidiniai 
turkų getai kūrėsi Vokietijoje, 
kalta buvo tik Pietų Afrikos 
valdžia. Šaltojo karo pabaiga 
atėmė paskutinį argumentą 
atskiros bendrijų raidos šali
ninkams. Ekskomunistinių 
pažiūrų N elsonas Mandela 
formaliai jau nebegalėjo kelti 
pavojaus, kai pavojaus neva 
nebekėlė globali komunizmo 
sistema. Apartheidas ne atsi
tiktinumas, jis buvo gana vy
kusi forma, atsižvelgiant į gali
mybes. Nepamirškime, kad 
Europa ir JAV pirko deiman
tus, bet ne jų kasėjus, kokios 
spalvos tie bebūtų. Kasėjai vi
są laiką buvo juodi, o deiman
tų pardavėjai - balti. 

Tarp vietinių politikų ne
trūko suprantančių, kad de-

monstratyvus ir tarptautinės 
bendrijos stebimas sistemos 
keitimas kur kas geriau už 
"revoliucinį" šalies išgrobsty
mą. Dar daugiau - didelė dalis 
baltųjų tikėjosi, kad sankcijų 
panaikinimas sudarys galimy
bę pelningam bizniui regione 
ir atvers naujas galimybes. 
Pietų Afrika tapo parodomąja 
demokratija, formaliai res
pektuojama valstybe, kalban
čia vienuolika valstybinių kal
bų. Naujosios valstybės bal
tieji stengėsi įtikinti save, kad 
tai ne pralaimėjimas, o tiesiog 
nauja tikrovė. Baltųjų bend
ruomenės socialinis statusas 
pasikeitė nežymiai - iš for
malaus elito jie tapo neforma
liu, tačiau tiek pat realiu. 

Juodaodžiai patyrė trans
formacijos smūgį, jų elitas įgi
jo visišką pripažinimą, išaugo 
savotiškas vidurinis sluoksnis, 
tačiau didžiajai daliai forma
lios teisės gyvenimo nepakeitė 
- jie ir toliau gyvena negra
biai sukaltose lentų dėžutėse, 
neturi nuolatinio uždarbio ... 
Apie 40% žmonių gyvena že
miau statistinės skurdo ribos, 
18% - labai skurdžiai. 

Pietų Afrika yra viena iš 
labiausiai socialiai suskaldytų 
šalių pasaulyje. Jei anksčiau 
suskaldymo priežastis buvo 
skirtumai tarp baltųjų ir juo
dųjų, tai dabar susikirstymas 
didėja atskirų rasinių grupių, 

ypač juodųjų, viduje. Pagal 
Jungtinių Tautų pateikiamą 

žmogaus raidos indeksą 
(HDI), Pietų Afrika užima 
kuklią 129 vietą netoli Tadži
kistano ir Butano. Formaliai 
ji net nėra geriausia Afrik'?.ie. 
Atsilieka nuo arabų šalių. Za
liojo Rago salų, Botsvanos ir 
Pusiaujo Gvinėjos, per pasta
rąjį dešimtmetį nukrito iki 
1975 metų lygio. Šalies ekono
minis augimas beveik nepa-

stebimas, auksas baigėsi, svar
biausia deimantų eksportuo
toja tapo kaimyninė Namibi
ja. BVP vienam gyventojui 
aukščiausią reikšmę buvo pa
siekusi... 1984 metais. Kaip 
pažymi specialistai, iki šiol 
tenka kalbėti apie dvi ekono
mikas, ir ta antroji, skirta di
džiajai daliai juodaodžių, yra 
afrikietiškai silpna. AIDS epi
demija vidutinę gyvenimo 
trukmę sutrumpino 15 metų 
ir palietė daugiausia prasčiau 
gyvenančius. Nusikalstamu
mo lygis įvairių rasių rajonuo
se skiriasi dešimtimis kartų, 
tarptautinis terorizmas ir vi
sokios "prigimtys", "pagun
dos" spręsti greitai ir ryžtin
gai, atimti ir pasidalinti kiek
vieną dieną siunčia pavojaus 
signalus. 

Kalbant apie moralinę 
apartheido mirties pusę tenka 
pastebėti, kad paveikslas taip 
pat nevienareikšmis. Cape 
Town savivaldybė nutarė pa
keisti istorinius gatvių pavadi
nimus, nes juose per daug 
apartheidinės praeities. Gal ir 
tiesa, tačiau tiesa ir tai, kad 
trafalgarų, regentų, princų ir 
karalių, flamandiškų vardų, 

pakeitus juos vietinių genčių 
žodžiais ir vardais, dalis istori
jos bus dirbtinai užmiršta. 

Pagaliau ir estetinė pusė. 
Vaivorykštinė tauta turi teisę 
gyvuoti tokia, kokią ją padarė 
unikali istorija. XX š. tokia 
valstybė Afrikoje savaip buvo 
reikalinga, nors savaip ir pa
vojinga. Niekas Afrikoje taip 
nesulipdo tautų, kaip futbolas 
- stebėdami šalies rinktinę 
skirtingos etninės prigimties 
žmonės pasijunta viena tauta. 
FIFA Pasaulio taurės organi
zavimas buvo didelė dovana 
vaivorykštynei valstybei. TSŽ 

(Straipsnis sutrumpintas. 
RED.) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Taupymo biudžetas 
Ministeris pirmininkas 

Andrius Kubilius numato, 
jog biudžetas ir toliau - tau
pymo biudžetas. Svarbiausi 
sprendimai taupymui jau yra 
priimti. Išskirtini yra kai ku
rie darbai, susiję su energe
tikos sektoriaus pertvarka, 
pvz. dujų sektoriaus per
tvarka, kuri leistų išsivaduoti 
priklausomybės nuo "Gaz
prom" monopolinių tieki
mų. Premjero teigimu, taip 
pat reikalingos įstatymo pa
taisos, susijusios su naujos 
atominės elektrinės statyba 
ir valstybės valdomų įmonių 
pertvarka, kuri reikalauja 
neatidėliotinų veiksmų tam, 
kad nauda atitektų visuo
menei. 

Jo manymu, seime dau
giau diskusijų gali sukelti ne 
kitų metų biudžetas, o pla
nuojamos energetikos, vals
tybės turto valdymo pertvar
kos. Kitų metų biudžete kaž
kokių naujienų ar ypatumų 
nenumato A. Kubilius. 

Vyriausybė Valstybės biu
džeto ir savivaldybių biu
džetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymo pro
jektą privalo pateikti seimui 
ne vėliau kaip prieš 75 kalen
dorines dienas iki biudže
tinių metų pabaigos. 

Lankėsi Gruzijos premjeras 
Lietuvoje dvi dienas lan

kėsi Gruzijos premjeras Ni
ka Gilauris. Svečias susitiko 
su Lietuvos prezidente Dalia 
Grybauskaite, premjeru And
riumi Kubiliumi, seimo pir
mininke Irena Degutiene. 
Jis dėkojo Lietuvos parla
mentarams už rezoliuciją, 
kuria išsakyta parama Gru
zijos teritoriniam vientisu
mui. Susitikime su seimo pir
mininke buvo aptartos Gru
zijos pastangos suartėti su 
Europos sąjunga (ES) ir 
NATO, kalbėta apie Šenge
no erdvės vizų režimo šios 
Kaukazo valstybės gyvento
jams supaprastinimą, Gruzi
jos sujungimo ir laisvos pre
kybos su ES sutartis bei Gru
zijos pažangą derybose dėl 
šių sutarčių. 

Lietuva remia Gruzijos 
eurointegracijos procesą, ta
čiau Tbilisis turėtų aktyviau 
stiprinti administracinius ge
bėjimus, susitikime pareiškė 
prezidentė Dalia Grybaus
kaitė. 

Rudens sesija 
Rugsėjo 10 d. prasideda 

eilinė seimo rudens sesija, 
planuojama rinktis į 50 ple
narinių posėdžių, penkiolika 
mažiau, nei vyko praėjusią 
pavasario sesiją. Seimo sta
tutas numato galimybę šauk
ti neeilinius posėdžius, kurie 
ir išplėtė praėjusios sesijos 
tvarkaraštį. Pagal seimo val
dybos patvirtintą 2010 m. ru
dens sesijos posėdžių tvar
karaštį, nuo spalio 20 d. iki 

lapkričio 3 d. seimo posė
džiai nebus rengiami, nes 
vyks kitų metų valstybės 
biudžeto projekto svarsty
mas komitetuose ir frakcijo
se. Seimo statutas numato, 
kad valstybės biudžeto pro
jektui nagrinėti komitetuose 
ir frakcijose skiriama ne ma
žiau kaip 15 dienų, tuo metu 
eiliniai seimo visuotini posė
džiai nerengiami. Seimo pir
mininkė Irena Degutienė 
tarp svarbiausių rudens sesi
jos darbų yra įvardijusi kitų 
metų biudžeto tvirtinimą bei 
kovai su korupcija skirto 
įstatymų projektų paketo 
priėmimą, taip pat - teisės 

aktus dėl nebaigtų švietimo 
ir sveikatos apsaugos siste
mų, socialinio draudimo 
fondo reformų. 

ŠAT dekanas 
Lietuvos ambasadorius 

prie NATO Linas Linkevi
čius pradeda eiti Šiaurės At
lanto tarybos dekano parei
gas. Dekanu paprastai ski
riamas ilgiausiai savo šaliai 
NATO Taryboje atstovau
jantis, taigi daugiausia patir
ties šiame darbe turintis am
basadorius, rugpjūčio 31 d. 
pranešė Užsienio reikalų mi
nisterija (URM). Dekanui 
tenka parei&a prireikus iš
reikšti visos Siaurės Atlanto 
tarybos nuomonę trečio
sioms šalims, jam teikiama 
pirmenybė pasisakyti. Jo už
davinys - talkinti NATO ge
neraliniam sekretoriui, poli
tinei sąjungos vadovybei. L. 
Linkevičius nuolatiniu Lie
tuvos atstovu Šiaurės Atlan
to taryboje paskirtas 2005 
m. liepos mėnesį. Šias parei
gas jis ėjo ir 1997-2000 m. 
Siaurės Atlanto taryba yra 
svarbiausia NATO sprendi
mų priėmimo institucija. Jai 
pirmininkauja generalinis 
sekretorius. Tarybą sudaro 
visų Sąjungos narių nuolati
niai atstovai, susirenkantys 
mažiausiai kartą per savaitę. 

Ekonominiai rodikliai 
Naujausi Lietuvos ban

ko (LB) rodikliai rodo, kad 
nedarbo lygis 2010 ir 2011 
m. sieks atitinkamai 17.9% 
ir 16.4%, o darbo užmokes
tis atitinkamai smuks 5.5% 
ir padidės 2.9%. Pasak LB, 
atsigaunant ekonomikai ne
darbas mažės lėtai. Tai susiję 
su darbo rinkos inercija ir su 
darbo jėgos pasiskirstymu 
ekonominio pakilimo laiko
tarpiu. Šiemet Lietuvoje bus 
užfiksuota l% vidutinė me
tinė infliacija, o 2011 m. -
1.7% vidutinė metinė inflia
cija. LB teigimu, pastarai
siais mėnesiais šoktelėjo 
maisto kainos, o rinkos pa
slaugų ir pramoninių prekių 
kainos (sudarančios gryno
sios infliacijos rodiklį) be
veik nebekrito - iš to matyti, 
kad iš esmės išnyko kainas 
mažinantis vidaus paklausos 
spaudimas. RSJ 



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.IX.8 Nr. 35 

STANISLOVAS 
ABROMAVIČIUS 

Katliorių giminės istorija 
Lietuvoje prasidėjusi dar 
XVII š., kai Magdeburgo ma
gistras atsiuntė iš Vokietijos 
kunigaikščiams Radviloms į 
pagalbą amatininkus Ket
ler'ius. Po kelių kartų jie tapo 
Katlioriais, tačiau jie visais 
laikais elgėsi vadovaudamiesi 
savo sąžine ir vokišku garbės 
kodeksu. Sako, jiems buvo 
svarbu, kaip atrodys žmonių 
akyse. Jau XX š. viduryje gi
minėje buvo vadovaujamasi 
nuostata: "Kuo mažiau žinosi, 
tuo mažiau išduosi". 

Ukmergės apskr., Siesikų 
vlsč. (dabar Taujėnų sen.), 
Aukštuolių kaime Boleslovo 
(gimusio 1890 m.) ir Onos 
(Budnikaitės, gimusios 1891 
m.) Katliorių šeima turėjo di
delį ūkį ir augino būrį vaikų -
šešis sūnus ir keturias duk
teris: Nikodemą, gimusį 1913 
m., Tuodorą, gimusį. 1917 m., 
Apolinarą, gimusį 1920 m., 
Saturniną, gimusį 1923 m., 
Valentiną, gimusią 1925 m., 
Everistą, gimusį 1927 m., taip 
pat Apoloniją, gimusią 1915 
m., Genovaitę, gimusią 1930 
m., Salomėją, gimusią 1932 
m., ir Aldoną, gimusią 1934 m. 

Sako, gimus vaikui, Ona 
prašydavo vyrą parinkti vardą. 
Tas labai mėgo lietuvišką 
spaudą, tad iš lietuviško ka
lendoriaus rinkdavo jiems ne
eilinius vardus, kai kada - tra
dicinius, pagerbiant prose
nelius. Motina, pati kilusi iš 
šešių vaikų šeimos, savo šei
mai siūdavo drabužius, verpė, 
audė, mezgė, mokė vaikus ge
rumo, darbštumo. Visi jos vai
kai išaugo pareigingi, gabūs 
amatams, rankdarbiams, meist
rystei. Boleslovas mėgo tvarką 
- kiekvienas, net mažiausias 
daiktas ar žemės padargas tu
rėjo savo vietą. Sodybą supo 
sidabriniai žilvičiai, po kuriais 
kartas nuo karto gulėdavo 
laukuose surinktų akmenų 
krūvos, kurias sunaudodavo 
statybose. Sako, visi Katlioriai 
buvo taikių charakterių, pa
slaugūs ir garbingi, todėl žmo
nių gerbiami. Auginant tokį 
gausų vaikų būrį namuose 
drausmė buvo griežta- kiek
vienas vaikas turėjo pareigas 
:e_agal savo amžių ir išgales. 
Ukis buvo pavyzdinis - augi
no veislinius galvijus, ekspor-

••• Palaukėje - pakeliui, pali
kus 1944-ais gimtuosius Ra· 
seinius. Ntr. H. Harris, lan
kant Lietuvą 2003 m. (atsiun
tė E. Petrauskas) 

Partizanų motina l Pivonijos miške, o 1990 m. su 
iškilmėmis perlaidoti Duksty
nos kapinėse. Partizanų kapų 
paminklinėse lentose seserų 
rūpesčiu buvo iškalti ir brolių 
Katliorių vardai, tačiau kur 
guli jų kaulai, tiksliai neži
noma. 

tui skirtus bekonus, turėjo pa
žangios žemės ūkio technikos, 
su kuria padėdavo ir kaimy
nams. Sodyba buvo apsodinta 
sidabriniais gluosniais, joje 
vykdavo kaimo gegužinės, va
karonės. 

Katlioriai nebuvo perne
lyg religingi. Boleslovas lankė 
šventovę tik per atlaidus, ir 
daugiau dėl to, kad su gimi
nėmis susitiktų. Ona sakyda
vo, kad Dievas turi būti širdy
je, o ne šventovėje. Thčiau po
kario metais šventovė buvo 
vienintelė vieta, kur ji galėjo 
sau leisti sielvartauti ir aprau
doti vaikus. 

Saturnino iniciatyva, kie
me iš spalvotų keramikos ir 
stiklo duženų buvo išdėliotas 
įspūdingo dydžio Vyčio her
bas. Mozaika traukė aplinki
nių dėmesį, kol rusai užėję jos 
nesunaikino. Vaikai mokėsi 
Jurgelionių pradžios mokyk
loje, vėliau - Užugirio pro
gimnazijoje, ketino tapti ūki
ninkais, amatininkais, tačiau 
visiems teko imtis ginklo.„ 
Tuodoras buvo pirmosios Lie
tuvos respublikos kariuome
nės puskarininkis. 1939 m., 
užėjus rusams, jis pusę metų 
buvo areštuotas kareivinėse. 
Rusams pasitraukus, grįžo na
mo į tėvų ūkį.1944 m. vasario 
16 d. gen. P. Plechavičiaus pa
kviesti, Apolinaras, Saturni
nas ir Valentinas Katlioriai 
tapo Vietinės rinktinės sava
noriais - 308-ojo bataliono, 2-
os kuopos kariais. 

Vokiečiams areštavus VR 
štabą, vadų įsakymu, nepate
kę vokiečiams į rankas, sava
noriai išsiskirstė. Broliai grįžo 
į tėviškę. Vėl teko slapstytis 
nuo vokiečių. O praūžus fron
tui ir sugrįžus bolševikams, 
liko tik vienas - partizanų ke
lias. Išsisklaidžius rinktinei, 
broliai grįžo namo. Penki bro
liai Katlioriai tapo partiza
nais. Priklausė Vyčio apygar
dos Šarūno būriui. Everistas 
dar buvo per jaunas, todėl 
partizanauti išėjo 1949 m. 

Pirmasis žuvo Nikode
mas. Jis tarnavo pirmosios 
Lietuvos respublikos kariuo
menėje dragūnu, po tarnybos 
grįžo namo apie 1937 m., vedė 
ir augino 3 vaikus. Gyveno 

Ona Katliorienė 
uošvijoje Piltekų kaime. 1944 
m. spalio 14 d. sodybą apsupo 
rusų kareiviai. Vyras bandė 
slėptis, bėgo per laukus, bet 
buvo nušautas. Nevedę bro
liai su ginklais tuo metu dar 
slapstėsi namuose įrengtuose 
bunkeriuose. Visi šeimos na-

Ona Katliorienė 1954 metais 
(Ntr. iš V. Gregorauskienės 

albumo) 

riai gyveno nuolatinėje įtam
poje saugodami brolius. Die
ną naktį ėjo rusų kareivių bū
riai, juos keitė stribai, apieš
kodami namus ir provokacijai 
išslapstydami šovinius, lape
lius su partizaninių dainų 
žodžiais. 

1945 m. pavasarį suėmė 
šeimos galvą Boleslovą Kat
liorių, įkalino Ukmergės ka
lėjime ir tardė, bandant iš
gauti sūnų buvimo vietas. Vil
tis apie greitą Lietuvos išlais
vinimą blėso, namų bunke
riuose darėsi vis pavojingiau, 
ir broliai išėjo partizanauti į 
mišką. 

Tuodoras-Sidabras parti
zanavo ketverius metus, buvo 
sužeistas granata, slapstėsi 
Kupiškyje Tado Katiliaus pa
varde, o išduotas ir areštuotas 
jau 1953 m. kovo 13 d. Po tar
dymų ir kankinimų Lukiškių 
kalėjime buvo nuteistas ir iš
tremtas 25-iems metams į Ka
ragandos kasyklas. Apolina
ras-Mindaugas žuvo 1946 m. 
gruodžio 27 d. Gružų miške 
kilus susišaudymui su rusų 
kareiviais. Partizano kūnas 
buvo niekinamas Siesikuose 
ant grindinio prie stribyno. Jį 

atpažino pusseserė iš savo su
adytų pirštinių, taip artimieji 
sužinojo apie žūtį. Apolinaro 
kūnas buvo numestas kiek to
liau nuo niekintų. Saturninas
Girgaudas žuvo 1947 m. kartu 
su rinktinės vadu Šarūnu prie 
Obelių ežero, Baravykų k. 
Valentinas-Mon tvila žuvo 
1948 m. netoli tėviškės, Jur
gelionių k. Everistas-Vaidila 
žuvo 1950 m. rugpjūčio 9 d. 
kautynėse su MGB kariuo
menės 298-ojo šaulių pulko 
kareivių grupe Laitelių kaime. 

Apolonija Katlio:rytė tapo 
ryšininke Laisve, jos sužadėti
nis Julius Justavičius taip pat 
partizanavo. Apolonija buvo 
brolių ryšininkė, nešiojo jiems 
maistą bei rūpinosi artimųjų 
ir kitų likimo brolių legalizavi
mu, dokumentais, gydymu. 
1950 m. buvo Ukmergėje su
imta, išvežta į Vilnių ir kan
kinta Lukiškių kalėjime. Mer
giną žiauriai tardė, išrengda
vo, tyčiojosi, parklupdytą mu
šė, badė adatomis panages. 
Nuteisė ir iki 1956 m. kalino 
Rusijoje, Archangelske ir prie 
Baikalo. 

Likę šeimos nariai slaps
tėsi nuo suėmimų, trėmimų 
pas patikimus žmones ir arti
muosius, nežinodami vienas 
kito likimo. Motinai teko iš
kentėti ir negandas, ir vaikų 
netektis, bet ji nepalūžo. Pa
žįstami ir kaimynai vienas ki
tam pasakojo, kad matydavo 
Katliorienę keliais einančią 
aplink altorių Ukmergės vie
nuolyno šventovėje -veidas 
suakmenėjęs, lūpos jau nebe
gali ištarti maldos žodžių, tik 
ašaros rieda skruostais. Mo
tinai turėjo neatlaikyti širdis 
iš skausmo, vaikštant į šven
tovę melstis už vaikų gyvybę 
ir negalint jų ieškoti, išguldytų 
šventoriuose ir turgaus aikš
tėse, bijant išsiduoti ir išduoti. 
Netekus tiek vaikų, net nega
lint uždegti žvakelės ant jų 
kapo - beliko tikėjimas, kad 
jų žūtys prasmingos likusiems 
gyventi. Tik vieno vaiko, Ni
kodemo, žinomas kapas Var
žų kaimo kapinaitėse, kitų pa
laidojimo vietos nežinomos. 
Paprastai, žuvusių.jų partiza
nų kūnai, niekinti Ukmergės 
turgų aikštėse, buvo užkasami 

1953 m. žiemą, netekusi 
penkių sūnų ir praradusi viltis 
dėl nepriklausomos Lietuvos, 
Ona Katliorienė su jauniau
siąja dukra Aldona grįžo į nu
niokotą gimtinę ir bandė gy
venti toliau dėl likusių gyvų 
vaikų. Netrukus grįžo ir Bo
leslovas. Jau dabar, nepri
klausomybės metais jos vaikų 
bendražygiai išrūpino pensi
jas Motinai ir jos seseriai, pa
statė paminklą jos sūnums 
mons. A Svarinsko memoria
liniame parke Ukmergėje. Pa
ti Ona Katliorienė atgulė am
žinojo poilsio Ukmergės kapi
nėse 1966 m. pavasarį, žydint 
pakalnutėms ant miškuose už
kastų jos sūnų. Šalia 2003 m. 
žiemą buvo palaidota ir jos 
vyriausioji dukra Apolonija
Laisvė. 

Papūtus laisvės vėjams, 
1988 m. vasarą, likusių gyvų 
Katliorių atžalos Thujėnų se
niūnijos Aukštuolių kaime bu
vusios tėviškės sodo pakrašty
je sumūrijo tradicinį Lietuvos 
lauko akmenų paminklą iš
blaškytai šeimai atminti. Jame 
iškalė poeto Maironio žo
džius: Argi mūsų karionės, 
idealai pražus be algos, be nau
dos ir žymės? l Argi liekanos 
mūsų, kai jau kaulai bepus, l 
niekam nieko slapčia nekal
bės? Deja, ji buvo pavogta, 
tad dabar vietoje jos yra pri
tvirtinta granitinė lenta, kurią 
užsakė buvę partizanai, Kat
liorių kovų bendražygiai. 

Niekas lig šiol nepasakė 
likusiems gyviems artimie
siems, tarp jų ir šeštajam bro
liui Tuodorui, kur ilsisi už Lie
tuvos laisvę žuvę broliai. Kas 
gali apsakyti Motinos kančias, 
kai gyvendama, valdžios nie
kinta nepalūžo. Ona Katlio
rienė nesulaukė tos dienos, 
kai jos vaikai bus paskelbti 
didvyriais. Apolonija Katlio
:rytė pasakoja, kad Motina jai 
skirtą dalią iškentė, buvo pa
kankamai tvirta, neišprotėjo. 
Jos tvirtybė stebino visus, ta
čiau ji nenorėjo būti užjau
čiama dėl vaikų žūties, nes tai 
laikė ne paprastomis mirti
mis, o auka už Tėvynės laisvę. 

Reikia prašyti ... ųjų sausį, jau sausio 14-ąją, į Maskvos 
gatves išėjo minios maskviečių. Daugelis 
suskaičiavo pusę milijono, aš manau, 
kad, ko gero, niekas negali tiksliai pa
skaičiuoti, kiek buvo tuomet demons
trantų. Aš manau, kad buvo mažiau, ta
čiau garantuoju, jog buvo daugiau nei 
100 tūkstančių. Ir šie 100 tūkstančių, 
bent jau 100 tūkstančių maskviečių, už
kirto kelią smurtui Vilniuje, taip pat ir 
Rygoje bei Thline. Ir tai nėra vienintelis 
stebuklas, kuris įvyko mano šalyje. Dar 
vienas toks įvyko tų pačių metų rugpjū
čio mėnesį. Deja, šių stebuklų kol kas 
daugiau ir nebuvo. 

mus vėl jau atsirado politinių kalinių ir 
šiuo metu vyksta politiniai teismo proce
sai. Aš turiu omenyje ne tik Chodor
kovskio, Samodurovo ir Jerofejevo pro
cesus - tų procesų skaičius auga ir poli
tinių kalinių vis daugėja. 

Atkelta iš 1-o psl. 

Negaliu pasakyti, kad mes į savo 
mažesniuosius brolius žiūrėjome kaip į 
giminaičius. Tai gėda, už kurią reikia 
prašyti atleidimo. Reikia prašyti atlei
dimo už tai, kad mes iki šiol vengiame 
žodžio "okupacija", kai kalbame apie 
Baltijos šalis. Mes kažką veidmainiškai 
išsigalvojame, kažką tokio, kas išvaduoja 
mus nuo būtinybės ištarti šiuos žodžius 
ir oficialiai atsiprašyti. O be to neįma
nomi nuoširdūs, geri santykiai . 

Kas aš toks, kad atsiprašyčiau už 
Rusiją? Mūsų prezidentai juk neskuba 
to daryti. Mano šalies, mano tautos gar
bei turiu pasakyti, kad tą kruvinąjį 1991-

Ir aš vėl turiu sakyti: atleiskite mums, 
atleiskite mums už begėdišką, veid
mainišką nieko neveikimą, atleiskite už 
tai, kad mes pakenčiame savo neteisėtą 
valdžią, atleiskite mums už tai, kad pas 

Ir mes veidmainiškai nepastebime 
to, mes leidžiame sau taikstytis su tuo. 
Nereikia manyti, kad tai liečia tik Rusiją. 
Aš netikiu, kad imperinių siekių recidy
vai galėjo sukelti karinius įsiveržimus. 
Ne, nėra jau tos jėgos, ir pasaulis jau 
kitas, tačiau moralinė tos chamiškos be
tvarkės, kuri vyksta mano šalyje, prasmė 
yra visur. Ir tai liečia ne tik mus, tai liečia 
ir jus. Jūs grįžote į Europą, į savo na
mus. Ir aš manau, kad ten, Europoje, jūs 
prisiminsite ir savo kaimynus. Inf. 

(Atsiuntė mons. A Svarinskas, kalba 
netaisyta). 
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Sventosios uostas būtų 
naudingas 

BRONYS STUNDŽIA 

Iš Klaipėdos nuplaukus 52 km į šiaurę, ra
sime apleistą seną istorinį Šventosios uostą. 
Dabar ten nedidelė, mėgstama vasarotojų gy
venvietė; kur šventoji upė įteka į Baltijos jūrą, 
atsirado uostas. Pati upė yra tik per 70 km il
gumo, žemupyje gali būti apie 40 m platumo. 
Sakoma, kad pajūryje gyventa kuršių, bet spė
jama, jog ir žemaičių ten būta. Istoriniai duo
menys rodo, kad 7-8 š. rytiniame Baltijos pa
jūryje pradėjo lankytis vikingai ir pirkliai. Vi
kingų puldinėjimus primena Apuolės ir Impil
ties pilaitės. Prekybiniai ryšiai truko apie pora 
šimtmečių, turbūt kol kuršiai pradėjo plaukio
ti Baltijos jūroje ir plėšikauti. 

XII š. pajūryje pasirodė vokiški kryžiuo
čių ir kalavijuočių ordinai, kurie turėjo pažan
gią karinę patirtį. Kryžiuočiai pavergė vakarų 

baltų gentį prūsus, o kalavijuočiai įsitvirtino 
latvių žemėje. Kada įsikūrė šventosios gyven
vietė ir uostas, nėra tikrų žinių. 1589 m. kara
lius Z~mantas Vaza leido anglų verslinin
kams Sventojoje statyti prekybos namus ir 

Šventosios uosto gyvenvietė 

įrengti uostą. 1665 m. uostas gavo Magdebur
go teises. Uostui plečiantis prasidėjo varžybos 
su Klaipėda. Varžyboms tęsiantis Klaipėdos 
verslininkai ėmė skųstis karaliui Vladislovui, 
ir tas uždraudė uostui toliau plėstis. 

Atrodo, kad tada uostas turėjo du van
dens telkinius. Kilo Šiaurės karas, per kurį 
švedai sunaikino prieplauką Palangoje ir Šven
tosios uostą. Grafas Tiškevičius bandė atstaty
ti prieplauką Palangoje, bet po kurio laiko 
audros ją užnešė smėliu. Rusų okupacijos me
tu Palanga ir Šventoji buvo priskirtos Kuršo 
gubernijai. 1891-92 m. šventojoje veikė Jūrei
vystės mokykla, kuri vėliau buvo perkelta į 
Rygą. 1921 m. pradėta rūpintis uosto atstaty
mu. Reikėjo į Šventąją nutiesti kelią ir gele
žinkelio liniją. Tučiau tik 1927 m. imta tvarkyti 
vandens telkinį, gilinti įplauką ir galvoti apie 
bangolaužių statymą. Darbus tęsiant 1930-33 
metais pastatyti pietiniai ir šiauriniai bango
laužiai, be to buvo tvarkomos krantinės. 

1939-40 m. su savanorių talka iš Darbėnų 
į šventąją nutiestas platusis geležinkelis. Gy
venvietėje pastatyta eilė žvejams namų, pra
džios mokykla, uosto dirbtuvės, o gyventojų 
patogumui atsirado kooperatyvas "Žuvėdra". 
Uoste šalia žvejų valčių stovėjo nauji motori
niai žvejybos kuteriai. 

1934 m. netekus Klaipėdos, mokomasis 
karo laivas "Prezidentas Smetona" laikinai 
stovėjo Liepojoje, o išgilinus įplauką apsistojo 
Šventosios uoste. Tą vasarą jūros skautai, su 

iš Klaipėdos atsivežtomis savo jachtomis vedė 
buriavimo _pratimus ir atliko porą kelionių į 
Liepoją ir Švediją. Buvo atplaukę ir lenkų bu
riuotojai, pasirodė nedidelis olandų prekybi
nis laivas. Uosto direktorius buvo P. Rama
nauskas, o statybos darbams vadovavo inž. S. 
Lasinskas. 

Šventosios uostas 

Lietuvą sovietams okupavus, uostas buvo 
apleistas ir nenaudojamas. Atgavus nepri
klausomybę, pajūryje imta statyti namus, va
sarnamius. Jų buvo pastatyta ir uosto ribose. 
2005 m. A. Brazausko vyriausybei nutarus at
statyti Šventosios uostą, teko bylinėtis su ten 
neteisėtai pasistačiusių namų savininkais. Dėl 
uosto ribose įsikūrusio Sveikatos centro 
"Energetikas" užsispyrimo reikėjo keisti pa
grindinį uosto planą. Darbai turėjo prasidėti 
2007 m„ bet dar iki šiol neužbaigtas braižyti 
pagrindinis planas ir nepradėtas tyrimas. 

ES jau 2007 metų sąmatoje numatė uosto 
statybai lėšų, bet, atrodo, Lietuvos biurokra
tams pasirodė tai nesvarbu, nors uostas sukur
tų naujų darbo vietų, duotų valstybei pajamų. 
Uosto statyba susidomėjo net ispanai. "Alete" 
bendrovė siūlė atlikti statybos tyrimus ir verti
nimą. Ispanijos valdžia užtai skirtų 255,000 
eurų paramą. Žinoma, ispanai norėtų dalyvau
ti statyboje. Su ispanais sutartis pasirašyta, ir 
tikimasi, kad ir burokratai pajudės. 

Numatoma, kad per porą metų bus už
baigtas pagrindinis planas. Prieš metus buvo 
apskaičiuota, kad statyba kainuos apie 200 min. 
litų, bet su laiku kaina padidėtų. Iš viso netiki
ma, kad uostas būtų greitai pastatytas, gal po 
5 metų. Uosto ateitimi labai rūpinasi Vilniaus 
universiteto profesorius R. Žeromskis, bend
radarbiavęs ruošiant planą. 

Vietos žvejai gali žvejoti su mažomis valti
mis, o didesnius laivus reikia laikyti Klaipėdo
je. Čia veikia apie 20 žvejybos įmonių. Galės 
šiame uoste stovėti ir Butingę aptarnaujantys 
laivai. ES pageidauja, kad kas 50 km būtų 
nors ir nedideli uostai, kur mažesni laivai gau
tų priebėgą. Kasmet vasarą Baltijos jūroje 
plaukioja šimtai jachtų ir motorlaivių ir nema
žai jų sustotų šventojoje. Tuip pat ir kai kurie 
kelionių laivai užsuktų. Uoste suklestėtų vers
lai, atsirastų daugiau darbo vietų, todėl šis 
uostas Lietuvai būtų naudingas. 

Paskutinės žinios, deja, nėra džiuginan
čios, nes dabartinei valdžiai uosto atstatymas, 
atrodo, nėra svarbus. Numatytas ES lėšas ke
tinama skirti kelių tvarkymui. Žinoma, keliai 
svarbu, bet juk ir uostas reikalingas. Kam pir
menybė, seimas nesutaria. Ntrs. iš LE 
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__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI ... , -

Įtariami teroristai 
Policija ir saugumo tar

nybos sulaikė 4 Otavos, Lon
dono (ON) gyventojus, įta
riamus ketinimais vykdyti 
teroristinius veiksmus mūsų 
valstybėje. Sulaikytieji - ara
bų kilmės Kanados piliečiai, 
čia įgiję geras specialybes ir 
turintys darbą. Vienas iš jų 
gydytojas, kitas rentgeno 
specialistas, trečiasis studija
vo inžineriją. Būtent pasta
rojo namuose policija rado 
įkalčius: 50 elektroninių 
nuotolinio valdymo sistemų, 
kurios naudojamos sprog
menims valdyti, medžiagų 
jiems gaminti, užrašus apie 
galimus taikinius Kanadoje. 
Turp jų ir Parlamento rūmai, 
susisiekimo linijos, kitos vy
riausybinės įstaigos. Tulefo
niniai ir elektroninio pašto 
pokalbiai rodo, kad sulaiky
tieji turėjo ryšius su Pakista
no, Afganistano, Dubajaus 
bendraminčiais. Policija sku
bėjo sulaikyti įtariamuosius, 
kad užkirstų kelią galimam 
pinigų pervedimui užsienio 
teroristų grupėms. Tai jau 
ne pirma Kanados žemėje 
užaugusi vietinių radikalų 
musulmonų grupė. Prieš ke
letą metų buvo suimta 18 
Kanadoje užaugusių arabų 
kilmės jaunuolių, kurie ren
gėsi teroristiniams veiks
mams. Keturi iš suimtųjų nu
teisti, kitų kaltei įrodyti pri
trūko įkalčių. Neseniai 10 
metų laisvės atėmimo baus
mė paskirta Momin Khawaja. 

Po poros savaičių prasi
deda parlamento rudens se
sija. Konservatorių vyriausy
bė naują politikos sezoną pa
sitinka atnaujintu vyriausy
bės kabinetu. Lankydamasis 
Vinipege ministeris pirmi
ninkas S. Harper padarė dar 
keletą pareigybinių pakeiti
mų. Parlamento sekretore 
indėnų reikalams paskirta 
Vinipego atstovė parlamen
te Shelly Glover. Jos buvu
sios pareigos valstybinių kal
bų tvarkymo srityje perduo
tos Kenoros atstovui Greg 
Rickford. 

Parlamento rudens sesi
jos pradžiai aktyviai rengiasi 
ir opozicinės partijos. Bad
deck (NS) įvyko federacinės 
liberalų partijos atstovų se
nate ir parlamente pasitari
mas. Vasarą liberalų partijos 
vadovas M. lgnatieff lankėsi 
visose provincijose ir terito
rijose, skatindamas kanadie
čius remti liberalų siekius. 
Vasaros apklausos rodo, kad 
pagrindinės opozicinės par
tijos populiarumas beveik 
nepadidėjo. Liberalai šiame 
pasitarime aptarė ir patiks
lino artimiausias partijos po
litikos kryptis rudens sesijai 
ir tolesnius veiksmus, sie
kiant pakeisti konservato
rius valdžioje. 

Ontario provincijos svei
katos ministerė Deb Ma
thews paskelbė, kad provin-

cijoje ketinama įvesti griežtą 
ir tikslią vaistų registraciją. 
Pastebėta piktnaudžiavimo 
atvejų nuskausminančiais 
oxycontin, codeine, mor
phine, ritalin, valium ir kitais 
raminančiais vaistais. Thip 
atsitinka todėl, kad yra gali
mybė vaistus gauti iš kelių 
gydytojų, juos naudoti pa
čiam savo malonumui arba 
perpardavinėti kitiems, daž
niausiai paaaugliams ir jau
nimui. Šiuo metu registruo
jami tik valstybinį sveikatos 
planą turintys pensininkai, 
valstybinių pašalpų gavėjai 
ir turintys fizinę negalią gy
ventoj ai, naudojantys šiuos 
vaistus. Vyriausybė numato 
parengti šių vaistų naudoji
mo bendrą registrą. Jame 
būtų nesunku patikrinti, kas 
ir kam, kokiais kiekiais skiria 
šiuos vaistus. 

Britų Kolumbijos žvejai 
nustebinti neeiliniu laimikiu. 
Per įstatymu leidžiamas 32 
žvejybos valandas jie sugavo 
tiek daug lašišų, kad net il
gaamžiai žvejybos veteranai 
neprisimena tokio kiekio. 
Jau senokai buvo nuogąstau
jama, kad dėl klimato atšili
mo, vandenų taršos, brako
nieriavimo mažėja šios po
puliarios žuvies nerštaviečių 
ir jų kiekis. Žvejai nebuvo 
patenkinti valstybės įstaty
mais, griežtai riboj ančiais 
žvejybos laiką ir kiekį. Bet 
žuvies telkinių apsauga davė 
gerus rezultatus. Specialistai 
apskaičiavo, kad šiemet į 

įprastą nerštavietę Fraser 
upėje sugrįš apie 25 mln. la
šišų, taigi mūsų stalui šios 
žuvies neturėtų trūkti. 

Kanados Radijo ir tele
vizijos bei ryšių komisija at
kakliai gina mažesnių ryšio 
tiekėjų ir vartotojų teises. 
Komisija nutarė, kad didžio
sios ir pirmiausia ryšių rin
koje įsitvirtinusios Bell, Tu
lus ir kitos verslovės neturi 
riboti mažesnėms ryšio tie
kėjoms interneto apimties ir 
greičio. Jų techninės galimy
bės ir siūlomos paslaugos tu
ri būti tokios pačios kaip di
džiųjų. Komisijai teko ginti 
vartotojų teises netgi Aukš
čiausiame teisme. Prieš de
šimtmetį pagrindinėms ryšio 
tiekėjams buvo leista padi
dinti paslaugų kainas, kad 
rinkoje būtų išlaikytos svei
kos varžybos. Per šiuos me
tus įmonės, imdamos padi
dintą mokestį iš vartotojų, 
antkainio fonde sukaupė 
$1.6 bln. Komisija pareika
lavo, kad miesto vartotojams 
būtų sugrąžinta dalis su
kauptų lėšų - apie $300 min., 
kiekvienam išmokant nuo 
$25 iki $90, priklausomai 
nuo suteiktų paslaugų apim
ties. Kita šio pelno dalis apie 
$350 mln. bus skirta gerinti 
ryšiams kaimo ir labai nuto
lusių vietovių gyventojams. 

SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
PAVOJUS DELTAI 
Vilniaus universiteto 

Geologijos ir geografijos 
instituto mokslininkai kartu 
su Lietuvos geologijos tar
nybos (LGT) specialistais, 
atlikę Nemuno deltos šiau
rinės dalies pokyčių analizę 
teigia, jog jei dabartinės ten
dencijos nesikeis, po 50 me
tų delta gali būti užlieta. 
Geologai pastebi, jog pir
mojoje XX š. pusėje sausu
ma intensyviausiai skverbėsi 
į Kuršių marias Atmatos ir 
Vytinės žiočių rajonuose. 
XX š. antrojoje pusėje šiuo
se rajonuose naujos sausu
mos susidarė gerokai ma
žiau. Anot geologų, akumu
liacijos procesai tapo nebe 
tokie intensyvūs dėl Nemu
no nuotėkio ir jo nešmenų 
mažėjimo, stebimo nuo XX 
š. vidurio. Mokslininkų tei
gimu, upės nuotėkio ir neš
menų mažėjimui įtakos tu
rėjo antropogeniniai (hidro
elektrinių, tvenkinių staty
bos bei jų eksplotacijos, van
dens permetimo iš Nemuno 
baseino į Dniepro baseiną) 
bei gamtiniai (Nemuno ir jo 
intakų vandeningumo mažė
jimas dėl klimato kaitos) 
veiksniai. 

BĖGO BALTIJOS KELIU 
Rugpjūčio 23 d. Estijos 

sostinėje Taline buvo sutikti 
"Baltijos kelio" bėgimo da
lyviai iš Lietuvos ir Latvijos. 
Dvidešimt du Lietuvos bė
gikai kartu su Latvijos bėgi
kais per tris bėgimo dienas 
nuo rugpjūčio 20 iki 22 die
nos įveikė kelią nuo Vil
niaus Katedros aikštės iki 
Estijos parlamento rūmų 
Taline, minint rugpjūčio 23 
- Juodojo kaspino dieną ir 
21-ąsias Baltijos kelio meti
nes. Devynioliktojo tradici
nio tarptautinio estafetinio 
bėgimo dalyvius sutiko Lie
tuvos ambasados Estijoje 
laikinoji reikalų patikėtinė 
Aistė Jakštienė ir Estijos 
lietuvių bendruomenė. 

MAŽINS TARŠĄ 
Lietuvos valdžia žada 

siekti mažinti Baltijos jūros 
teršimą azotu ir fosforu, ku
rie plečia "negyvąsias zo
nas" jūroje. Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos strategi
joje užsibrėžtas tikslas iki 
2015 m. 22.3% sumažinti 
azoto ir 32.1 % fosforo išlei
dimą į Baltijos jūros aplin
ką. Dokumente pažymima, 
kad šios medžiagos aštrina 
deguonies trūkumo vande
nyje problemą, o dėl mažo 
deguonies kiekio Baltijos 
jūros žemutiniuose vandens 
sluoksniuose susidaro zo
nos, kuriose nyksta tam tik
ros gyvūnų ir augalų rūšys. 
Strategijoje taip pat užsi
brėžtas tikslas, kad 2015 m. 
jūros rajone tiriamos pavo
jingos cheminės medžiagos 
neviršytų didžiausios leisti
nos koncentracijos. 2001-

2008 m. iš vandenyje tirtų 
pavojingų medžiagų di
džiausią leistiną koncentra
ciją viršijo 17% iš jų. Tarp 
priemonių pasiekti užsi
brėžtus tikslus yra geresnis 
nuotėkų valymas, taršos ma
žinimas iš žemės ūkio šalti
nių ir laivų, tobulinant laivy
bos saugumą. Laivyba Bal
tijos jūra sudaro apie 15% 
viso pasaulio jūrų eismo. 
Baltijos jūra nuolat kursuo
ja apie 2000 laivų. 

1000-MEČIO GATVĖ 
Rugpjūčio 31 d. netoli 

Lietuvos sienos esančiame 
Lenkijos Suvalkų mieste iš
kilmingai pašventinta ir ati
daryta Lietuvos vardo tūks
tantmečio gatvė. Iškilmėje 

dalyvavo Lietuvos seimo na
rys Jonas Liesys, Alytaus, 
Marijampolės merai, Len
kijos seimo nariai. Vietos 
valdžia sprendimą dėl gat
vės pavadinimo priėmė per
nai, kai buvo švenčiamas 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetis. Anot Lietu
vos konsulo Seinuose Liud
viko Milašiaus, Suvalkų 
miesto taryba taip pagerbė 
Lietuvos vardo metraščiuo
se paminėjimo tūkstantąsias 
metines ir įvertino ilgalaikį 
bendradarbiavimą su Lie
tuvos miestais - Marijam
pole, Alytumi, Kalvarija. 
Suvalkuose dabar gyvena 
apie tūkstantis lietuvių. Iš 
viso miestas turi apie 70,000 
gyventojų. 

AUDROS NUOSTOLIAI 
Lietuvoje rugpjūčio 8 d. 

siautusios audros nuostoliai 
Lietuvos miškams, naujau
siais skaičiavimais, siekia 25 
mln. litų, o stichijos išverstų 
ir išlaužtų medynų kiekis su
siklosčiusią padėtį leidžia 
vertinti kaip kraštutinį įvykį. 
Aplinkos ministerijos kraš
tutinių būklių valdymo cent
ro žiniomis, audra išvertė ir 
išlaužė 880,000 kietmetrių 
medienos. Gamtos stichija 
siautėjo Alytaus, Kaišiado
rių, Kauno, Prienų, Švenčio
nėlių, Trakų ir Varėnos savi
valdybių teritorijoje. Čia 7 
miškų urėdijų administruo
jamuose valstybiniuose miš
kuose išversta ir išlaužta 
apie 420,000 kietmetrių me
dynų, privačiuose miškuose 
-daugiau kaip 460,000 kiet
metrių medynų. 

"BŪK GERAS" 
Per vieną dieną Lietu

vos negiminingu kaulu čiul
pu aukotojų registrą papildė 
331 nusprendęs tapti auko
toju žmogus. Nauji aukota
jai užregistruoti rugpjūčio 
27 d. per veiklą "Būk geras", 
vykusią Vilniaus mokytojų 
namų kiemelyje. Prieš 5 me
tus šiame registre iš viso bu
vo 260 žmonių. Kaulų čiul
pų aukojimas - vienintelė 
organų auka, kuri nepaken
kia aukotojui. RSJ 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Maloni staigmena Didžiojoje 
Britanijoje 

Didžiosios Britanijos, 
Cambridge grafystės Peterbo
rough miestas, niekuomet ne
buvo gausus ten gyvenančiais 
lietuviais, gyveno tik kelios 
lietuviškos šeimos. Nesant 
daugiau lietuvių, neišsivystė 
lietuviška veikla. Veiklesni 
žmonės įsiliejo į kaimynines 
vietoves. Vienas iš energingų
jų Steponas Vaitkevičius įsi
jungė į vietinę katalikų "St. 
Peter's and All Souls" parapi
ją, vadovaudamas parapijos 
skautams ir kitoms katalikiš
ko jaunimo organizacijoms. 
1979 m. Steponas įsijungė į 
labai garbingą ir prasmingą 
"St. Columbo Knights" pro
vincijos 313 skyrių. Laikui bė
gant per suvažiavimus buvo 
kviečiamas užimti "Grand 
Knight" vietą - pareigas. Bet 
jis visuomet atsisakydavo, pa
aiškindamas, kad esąs iždi
ninkas ir dar dirbąs lietuviš
koje bendruomenėje. 

Ir štai maloni staigmena! 
Po lietuviškų pamaldų Peter
borough lietuviams š.m. birže
lio 5 dieną "Grand Knight" 
Joseph Rodriquez įteikė Ste
ponui Vaitkevičiui Sidabrinio 
jubiliejaus medalį ir kitus pa
žymėjimus už jo darbą "St. 
Columbo Knights" organizaci
joje. Po iškilmingų apdovanoji
mo apeigų vienintelė Peter
borough gyventoj a Angelė 
Statkevičienė jam įteikė rau
donų rožių puokštę. 

Stepono Vaitkevičiaus veikla 
lietuviškoje bendruomenėje 

Jau daugiau kaip šimtme
tis, kaip D. Britanijos lietuviš
kas katalikiškas gyvenimas už
imdavo labai svarbią vietą. 
Pokariniais laikais veikė pen
kios lietuviškos katalikiškos 

Hamilton, ON 
A.a. LIONGINO PAŠ

KAUS atminimui, užjausdami 
jo žmoną Mariją ir sūnų Ro
bertą bei visus velionies gi
mines, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $50 - E. Bub
nienė; $40 - V.T. Urbaičiai; 
$25 - K.E. Gudinskai; $20 -
L. Gudinskienė, E .R. J asin, 
D. Kesminienė, A. Laugalys, 
B. Liškauskienė, J. Paškevi
čienė; $15 -G. Kažemėkienė; 
$10 - M. Borusienė, M.E Gu
dinskai. PLV komitetas dėko
ja aukotojams. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ inter
neto tinklalapis www.teyz. 
il!&wn laukia jūsų apsilan
kymo. Jame rasite naudin· 
gos informacijos apie prenu
meratas, skelbimus ir pan. 
Taip pat galėsite pasiskaityti 
šios savaitės numerio 15 ir 
16 psl. Kviečiame siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu 
- tevzib@rogers.com 

parapijos: Glasgowo - visa 
Skotija, Manchesterio - šiau
rės vakarų Anglija, Bradfordo 
- šiaurės rytų Anglija, Not
tinghamo - vidurio Anglija, 
Londono - visa pietinė Angli
ja. Joms yra vadovavę 22 kuni-

židinys"), prasidėjo jaunimo, 
skautų ir visa kita lietuvių 
veikla. Čia Steponas Vaitkevi
čius įdėjo daug savo darbo. 
Dabar jis yra to "Židinio" vie
nas iš patikėtinių. Lietuvių 
Skautų sąjungos vadovybė jį ap-

Veiklus visuomenininkas Steponas Vaitkevičius (kairėje) 
apdovanojamas Anglijos "Kolumbo vyčių" Sidabrinio jubilie
jaus medaliu ir pažymėjimu už jo ilgametį darbą toje organi
zacijoje 

gai, vyko kunigų rotaciniai pa
sikeitimai, kada Vatikanas 
įkūrė naują išeivių kunigams 
ir parapijoms vyskupų vado
vavimą. Europos lietuviams 
katalikams buvo paskirtas 
energingas Pranas Brazys, 
MIC, vyskupu. Lietuvos kata
likų veikla išskleidė savo spar
nus į didingą katalikiško gyve
nimo veiklą. Vykdavo tų pen
kių parapijų metiniai suvažia
vimai, jos susijungė po bend
ra organizacija "D. Britanijos 
lietuvių katalikų Bendrija". 
Steponas Vaitkevičius tapo 
tos Bendrijos pirmininku. 

Nottinghamo parapijai 
įsigijus savo patalpas "Jauni
mo židinys" (dabar "Lietuvių 

dovanojo aukščiausiais skau
tų ordinais. Dabar jis eina LSS 
Europos rajono laikraščio Bu
dėkime administratoriaus pa
reigas. Steponas Vaitkevičius 
yra lietuviškos visuomenės 
iškiliausias atstovas. 2009 me
tais, minint penkerių metų su
kaktį nuo Rytų Europos vals
tybių įsijungimo į Europos są
jungą, D. Britanijos Užsienio 
reikalų ministeris pakvietė jį 
dalyvauti sukaktuviniame po
būvyje ir atstovauti Didžio
sios Britanijos lietuviškai vi
suomenei. Mielas Steponai, 
lietuviškas ačiū už jūsų įvai
rius darbus, kad Lietuvos vė
liava plevėsuotų Didžiojoje 
Britanijoje. Stasys Kasparas 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~-~ -~~'.:::"~'-...::,.~l,\.~-~~--=--

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

(905) 333-5553 

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE suttNOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 

Prašau skambinti man 

JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnausiu 

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

sutton group-
assurance realty Inc., 
Broke rage* 

• "t«>EPB«lENnY OWNEOAND OPl!RATED 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

Organizacijas kviečiame skelbti savo renginius TŽ tinklala
pio veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@rogers.com. 
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Lietuviškos monetos, skirtos Zalgirio 
mušio 600 metų sukakčiai 

Lietuvos bankas išleido Vilniaus monetų kalykloje pagamintų proginių monetų seriją. Ją 
sudaro trys skirtingo nominalo ir metalų monetos: 500 Lt- auksinė (999.9 praba), 31.10 g (l 
Trojos uncija); 50 Lt- sidabrinė (925 praba), 28.28 g; l Lt- apyvartinė vario ir nikelio lydinio 
6.25 g. Ntrs. S. Sajausko 

Pergalingo Žalgirio mūšio 
600-osioms metinėms, kurias 
Lietuva minėjo liepos 15 d., 
Lietuvos bankas išleido Vil
niaus monetų kalykloje paga
mintų proginių monetų seriją. 
Ją sudaro trys skirtingo nomi
nalo ir metalų monetos: 500 
Lt - auksinė (999.9 praba), 
31.10 g (1 Trojos uncija); 50 
Lt - sidabrinė (925 praba), 
28.28 g; 1 Lt - apyvartinė 

vario ir nikelio lydinio 6.25 g. 
Monetose netiesiogiai 

įamžintas šios pergalės didvy
ris ir lauko vadas Vytautas Di
dysis, kurio trys antspaudai 

pavaizduoti monetų averse: 
didysis (majestotinis) - auksi
nėje, vidurinysis - sidabrinėje 
ir mažasis - vario ir nikelio 
monetose. Monetų reversuo
se pavaizduotos mūšio scenos, 
Lietuvos ir Lenkijos karius 
pažymint istorinėmis vėliavo
mis su Vyčiu ir Ereliu. 

Trijų monetų serija, skirta 
vienam įvykiui pažymėti, yra 
pirmas atvejis per visą Lietu
vos banko veiklos laikotarpį, 
atspindintis Žalgirio mūšio 
reikšmę visai Europai. Šią 
triuškinančią LDK ir Lenkijos 
pergalę, likvidavusią agresy-

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 l 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 ......... 3.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.50% 
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 

vaus Vokiečių ordino grėsmę 
Centrinei ir Rytų Europai, 
pirmiausia Lietuvai, galima 
būtų palyginti nebent su Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Algirdo pergale prie Mėlynų
jų Vandenų 1363 m., visiems 
laikams sustabdžiusia totorių 
Aukos ordos grėsmę Europai, 
pirmiausia Kijevo Rusiai. 

Monetų serijos autorius 
Rytas Jonas Belevičius. Tau
riųjų metalų monetos paga
mintos "proof" kokybės, jų 
briaunoje pavaizduoti stili
zuoti ietigaliai. 

Stanislovas Sajauskas 

l LINKSMIAU l 
Daktaras: - Privalau jus 

įspėti, jog alkoholis trumpina 
gyvenimą. 

- Tuo ir aš pats, gerbia
mas gydytojau, įsitikinau: nie
kada taip greitai laikas nebėga 
kaip prie taurelės. 

*** 
- Jūsų šuo surijo mūsų viš

čiuką! 
- Ačiū, kad perspėjote. 

Vakare neduosiu jam ėsti. 
*** 

Škotas nuvyko į Šventąją 
žemę ir vaikšto Galilėjos ežero 
pakrantėje. Valtininkas pasisiū
lė perkelti jį į kitą ežero pusę. 

- Kiek tas kainuotų? - už
klausė škotas. 

- Pusę kronos, - atsakė 
valtininkas. 

- Pusę kronos, - suriko 
užpykęs škotas, - už perkė
limą per tokį mažą ežerėlį? .. 

- Bet juk tai ežeras, ant 
kurio ėjo Jėzus Kristus. 

- Kai tokios kainos, ką jis 
turėjo daryti, - atšovė škotas. 

*** 
- Daktare, kada aš turiu 

duoti savo vyrui miegamųjų mil
telių ... , jis toks pavargęs, - klau
sia žmona savo šeimos gydytoją. 

- Jokių miltelių jam ne
duok. Tuos miltelius pati iš
gerk, kad jis galėtų pailsėti, -
liepė daktaras. 

Parengė S. Prakapas 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Australija 

A.a. Stasys Žukas, New
castle lietuvių bendruome
nės pirmininkas, 86 metų, 
po trumpos ligos mirė birže
lio 29 d. Velionis gimė 1924 
m. sausio 26 d. Mažeikiuose. 
Būdamas studentas, besiar
tinant Raudonajai armijai, 
išvyko iš Lietuvos. Karui pa
sibaigus apsigyveno Daniįos 
sostinėje Kopenhagoje. Cia 
lankė muzikos akademiją ir 
subūrė lietuvių studentų cho
rą. 1949 m. išvyko į Austra
liją. Darbo sutartį atliko 
plieno gamykloje Newcastle 
mieste. Čia jis ir dirbo iki 
1987 metų. Paprašytas tau
tiečių, N ewcastle mieste 
įsteigė lietuvių chorą. 1955 
m. įvyko pirmas choro pasi
rodymas. Jam padėjo Syd
ney miesto lietuvių choro 
"Daina" vadovas Kazimieras 
Vasiliauskas. Abu chorve
džiai susidraugavo. Kasmet 
paeiliui Sydney ir Newcastle 
miestuose vykdavo abiejų 
chorų koncertai. Vėliau pri
sijungė ir Kanberos lietuvių 
choras "Aušra". Per 23 me
tus N ewcastle lietuvių cho
ras dalyvavo visose Australi
jos lietuvių Dainų šventėse. 
S. Žukas į pensiją išėjo 1987 
m. Buvo vedęs australę mer
gaitę Collette. Vaikų neturė
jo. 1976 m. Žukai lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje. Vė
liau, jau pensininkas, su 
žmona aplankė daugelį kraš
tų. Kelis kartus buvo ir 
Lietuvoje. S. Žukas buvo ne 
tik nepakeičiamas choro va
dovas, bet ir ilgametis LB 
apylinkės pirmininkas. Šiose 
pareigose išbuvo iki mirties. 
Velionies palaidoti susirinko 
gausus būrys giminių, drau
gų, bendruomenės narių. 
Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Barry H. Tunks "Holy 
Trinity" šventovėje. Ave 
Maria sugiedojo Zina Za
karauskienė, o choristų 
grupė - Lietuva brangi. 
Apie velionies gyvenimą 
kalbėjo Marta Zakaraus
kienė. Karstą nešant iš 
šventovės sugiedotas Tau
tos himnas. 

Gudija 
Gardine vyko kasmeti

nis Gudijoje gyvenančių ma
žumų festivalis. Jame daly
vavo ir lietuviai, įsirengę Vy
tauto Didžiojo kieme, pava
dintame "Lietuvių kiemas". 
Čia vietos rado Pelesos lietu
vių bendruomenės atstovai, 
taipgi Rodūnios ir Rimdžiū
nų lietuvių mokyklos šokių 
grupė "Ašmena", svečiai iš 
Lietuvos Alytaus dainų ir šo
kių ansamblis "Dainava". 
Visi užeinantys į "Lietuvių 
kiemą" buvo sutinkami lie
tuvišku šokiu ir daina. Lie
tuviai tapo nugalėtojais tarp 
kitų Gardino srities tauty
bių. Pelesos lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Jonas 
Matiulevičius džiaugėsi tau-

tiečių sėkme ir žadėjo kitų 
metų festivalyje dar geriau 
pasirodyti. Tam pritarė ir 
meno vadovas mokytojas 
Petras Rimkus. Gervėčių 
klubo pirmininkas Alfon
sas Augulis sakė, kad visų 
mūsų pareiga yra kuo ge
riau tokiam renginiui pasi
ruošti. 

Lenkija 
Kiekvienais metais Len

kijos lietuviai suorganizuoja 
chorų šventę, kurioje anks
čiau pasirodydavo keli Sei
nijos lietuvių chorai. Šiais 
metais šventėje dalyvavo tik 
vienas Punsko lietuvių kul
tūros namų choras "Dzūki
ja" ir 4 chorai iš Lietuvos. 
Vilniaus kamerinis choras 
"Sodžius" (vadovė Regina 
Maleckaitė) giedojo ir Puns
ko šventovėje per ryto Mi
šias. Buvo taip pat Kauno 
mišrus choras "Leliumai" 
(vadovas prof. Albinas Pet
rauskas). Atvyko ne vieną 
kartą Punske koncertavęs 
mišrus choras "Cantare" iš 
Klaipėdos ir kamerinis cho
ras "Suvalkija" (vadovė Vir
ginija Junevičienė) iš Mari
jampolės. Visi šie chorai, 
kaip rašoma Aušroje, žavūs, 
įdomūs ir įspūdingi, apkelia
vę daug kraštų, laimėję pre
mijas garsiuose chorinės mu
zikos festivaliuose. Po kon
certo vyko vaišės ir vakaro
nė. Šiais metais renginį pa
rėmė Lenkijos vidaus rei
kalų ir administracijos mi
nisterija ir Palenkės vaivadi
jos maršalkos įstaiga. 

Kinija 
Į Šanchajuje (Zhang 

Huiguo) vykstančią pasau
linę parodą "Expo 2010" iš 
Lietuvos, su kirviais, kalavi
jais ir skydais, IX-XV šimt
mečio ginklais apsiginklavę 
atvyko būrys lietuvių pami
nėti Žalgirio mūšio 600-ąsias 
metines. 120 karių, naudo
dami tų laikų kovos būdą ir 
taktiką, rodė, kaip lietuviai 
ir lenkai nugalėjo vokiečių 
kryžiuočių ordiną. Parodos 
dalyviai taipgi galėjo Lie
tuvos paviljone susipažinti 
su skirtingų šimtmečių karių 
apranga ir ginklais. Pasak 
Lietuvos paviljono vadovo 
Romo Jankausko, per lietu
vių pasirodymus paviljone 
būdavo pilna žmonių, o per 
karių pasirodymą buvo re
kordinis lankytojų skaičius. 
Per vieną dieną apsilankė 
per 4 7000 žmonių, iš viso iki 
šiol - apie tris milijonus. Į 
Šanchajaus parodą buvo 
atvežta atkurtų anų laikų 
drabužių ir papuošalų. Žal
girio mūšio sukakčiai pami
nėti buvo pagamintos pini
ginės monetos ir išleisti paš
to ženklai. Buvo paminėtas 
Dariaus ir Girėno skrydis per 
Atlantą - į Šanchajų atga
benta specialiai sukurta lėk
tuvo "Lituanica" kopija. JA 
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Svečiuose pas ispanus, portugalus ir berberus 
'Ięsinys iš 34 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Coim.bra ir Batalha 
vienuolynas 

Pavažiavus šiek tiek iš 
Avilos, kalnų kaip ir nebeliko, 
matėsi tik lygumos ir kalne
liai. 70 km už Salamancos pra
važiavome nesustodami Por
tugalijos sieną, už kurios pra
sidėjo vėl kalnuotos vietovės. 
Pravažiavome gražų miestelį 
Guarda, kuris išsidėstęs ant 
aukštos kalvos. Iš ten kelias 
vedė slėniais iki pat Coimb
ros. Apsistojome viešbutyje 
"Dom Louis", vakarinėje 
Mondego upės pusėje, iš kur 
matėsi kalnagubris su Coimb
ros miesteliu. Ant kalvos vir
šūnės matėsi senoji ir naujoji 
katedros ir senasis universite
tas. Buvo jau vėlus vakaras, o 
rytoj laukė pasivaikščiojimas 
po Coimbrą ir 240 km kelionė 
su trim sustojimais į Lisaboną, 
tai pavalgę vakarienei skanios 
žuvies nuėjome ilsėtis. 

Kitą rytą protarpiais ly
nojo, bet tai nesudrumstė mū
sų geros nuotaikos. Autobu
sas pervežė į kitą pusę upės, 
ir vadovas prigrasino už dvie
jų valandų būti susitikimo vie
toje. Grupelėmis patraukėm 
apžiūrėti miesto. 

Coimbrą jos steigėjai ro
mėnai vadino Aeminium. 
Miestelyje yra daug senų ir 
gražių pastatų, šventovių. pa
minklų, bet turistams įdo
miausi yra trys: senoji (Se M?l
ha) ir naujoji (Se Nova) ka
tedros ir universitetas. Senoji 
akmeninė romaniško stiliaus 
katedra statyta 1064 metais. 
Naująją pastatydino jėzuitai 
1598 metais. Gaila, kad nebu
vo laiko jas apžiūrėti iš vidaus. 

Universitetas turi sudė
tingesnę istoriją. 1179 m. po
piežius pripažino Portugalijos 
karalystę, bet ginčai su Casti
lijos valdovais dar buvo nesi
baigę. Portugalijos sostinė ta
da buvo Coimbra. 1256 m. 
sostinė buvo perkelta į Lisa
boną (Lisboa). 1288 m. Lisa
bonoje karalius įsteigė uni
versitetą, kuris 1308 m. buvo 
perkeltas į Coimbrą, bet neil
gam. 1338 m. universitetas 
buvo sugrąžintas į Lisaboną, 
1354 m. vėl perkeltas į Coimb
rą iki 1377 m. 1537 m. iš Lisa
bonos grįžo visam laikui į 
Coimbrą, įsikūrė buvusiuose 
karaliaus Afonso rūmuose ir 
ilgą laiką buvo vienintelis uni
versitetas Portugalijoje. 

Pradžioje universitete bu
vo keturi fakultetai: menų, 
teisės, kanoninės teisės ir me
dicinos (popiežiai iki 1380 m. 
neleido steigti teologijos fa
kulteto). Didžiulis ir gražiai 
išpuoštas bibliotekos (Biblio
teca Joanina) priestatas buvo 
pastatytas ankstyvame XVIII 
š. Dabar jame yra apie 300,-
000 knygų, rankraščių, doku
mentų. 1770 m. universiteto 
reforma įvedė daug naujų fa
kultetų, plačiau atidarė duris 
užsienio studentams. Vienas 

žinomiausių šio universiteto 
alumnų yra šv. Antanas Padu
vietis. 

Batalha dominikonų vie
nuolynas yra laikomas geriau
siu portugalų gotiškos archi
tektūros pavyzdžiu. Pastatytas 
1386-1438 m. paminėti kara
liaus Joao l 1385 m. pergalei 
prieš Castilijos kariauną ties 
Aljubarrota (15 km į pietus 
nuo Batalha). 1755 m. pasta
tas buvo žemės drebėjimo me
tu apgadintas, o 1810 m. Na
poleono kariuomenė jį labai 
suniokojo, 1840 m. restauruo
tas, 1907 m. paskelbtas valsty
biniu paminklu. Vienoje iš 
vienuolyno koplyčių palaidoti 
du l pasaulinio karo metu žu
vę Nežinomieji kareiviai, prie 
jų kapo visą laiką stovi garbės 
sargyba. 

Po 1917 m. Fatimoje buvo 
pastatyta didžiulė balta bazi
lika su 65 m aukščio bokštu. 
Bazilikos viduje papuošimai 
palyginti kuklūs. Aikštė prie
šais baziliką dvigubai didesnė 
negu šv. Petro aikštė Romoje. 
Mergelės Marijos pasirody
mo vieta aikštėje pažymėta 
koplyčia su stiklo sienomis. 
Joje Marijos statulėlė, kurios 
karūnoje įdėta kulka, 1981 m. 
sužeidusi popiežių Joną Pau
lių 11. Aplink aikštę išaugo 
miestelis su aibe krautuvėlių, 
restoranų, viešbučių, kad ap
tarnautų maldininkus ir turis
tus, kurių čia turbūt niekad 
netrūksta. Su mumis buvo at
važiavę keliolika pilnų auto
busų, bet visi žmonės tiesiog 
"pradingo" didžiulėje aikštėje 
ir bazilikoje. Turėjome daug 

Coimbra - miesto vaiufas iš viešbučio kiemo 

Apžiūrėjom šį didingą, 
gražioje vietoje, gražiai iš
puoštą pastatą, kuriame pa
laidotas Portugalijos karalius 
J oao l su žmona Phillipa ir 
trimis sūnumis. Vienas išjų -
Henrikas Navigatorius. Salia 
vienuolyno statula - ant žirgo 
Nuna Alvares Pereira (gene
rolas, vadovavęs Aljubarrota 
mūšiui, vėliau tapęs vienuoliu 
mistiku, paskelbtas palaimin
tuoju). Netrukus keliavome 
toliau. 

Fatima - Portugalijos 
šventvietė 

Fatima (Fatma, Fatimah) 
buvo populiarus vardas tarp 
musulmonių. Viena Mahome
to dukra buvo Fatima, bet vie
tovė Portugalijoje buvo pava
dinta maurų princesės Fati
mos garbei. Įdomus ekumeni
nis sutapimas, kad Mergelė 
Marija 1917 m. gegužės 13 d. 
pasirodė trims piemenukams 
vietovėje, vardu Fatima. 

laiko ne tik viską apžiūrėti, 
bet ir pavalgyti. Man buvo 
keista, kad restoranai ir krau
tuvėlės buvo visos labai vieno
dos - tokie patys suvenyrai, 
beveik tokie patys valgiaraš
čiai, gal tik patarnavimas įvai
ravo. 

Prieš atvykstant į Lisabo
ną dar sustojome "vyninėje", 
kur mus susodino, davė para
gauti kelių rūšių vyno ir siūlė 
pirkti. Pastebėjau, kad ne vi
siems portugališkas vynas pa
tiko, nes buvo per daug sal
dus, bet buvo įdomu apžiūrė
ti, kaip modernioje "vyninė
je" gamina vyną. Lisabonoje 
apsistojome gražiame viešbu
tyje, vardu "Roma". 

Senosios didybės liudininkai 
Lisabonoje 

Po pusryčių apžiūrėjome 
Portugalijos sostinę, pirmiau
sia pro autobuso langus. Kaip 
ir kiekvienas Europos did
miestis, Lisabona turi savo 

Fatima - Bazilika ir Kristaus statula 

Lisabona - lbn-e de Belem tvirtovė ir švyturys 

"braižą". Madrido ar Pary
žiaus namai, parkai, gatvės 
atrodo kitaip negu Lisabonos, 
bet visur jie yra savotiškai 
įdomūs, savos kultūros liudy
tojai. Iš miesto pasukom į Be
lem priemiestį su įvairiais mu
ziejais Gūreivystės, meno, ka
rietų. archeologijos), planeta
riumu ir pora paminklų, ku
riuos norėjome apžiūrėti (mu
ziejams beveik visada pri
trūksta laiko). 

Pasistiprinę senoje kavi
nukėje kava ir bandele, nu
ėjome į Tbrre de Betem, 1521 
m. Tejo upės (ta pati upė, kuri 

duoti 33 žymūs portugalai: 
jūrininkai-atradėjai, jų rėmė
jai ir siuntėjai, menininkai, 
kronikininkai, kartografai, is
torikai, misionieriai, rašytojai, 
o pačiame priekyje stovi Hen
rikas Navigatorius (Dom 
Henrique), princas, jūrinių 
kelionių sumanytojas, planuo
tojas ir rėmėjas, kartografų ir 
navigatorių paruošėjas. Pa
minklas pastatytas 1960 m. 
Henriko Navigatoriaus 500 
metų mirties sukaktuvių proga. 

Prieš grįždami atgal į vieš
butį, aplankėme gražų didžiu
lį vienuolyną (Mosteiro dos 

Lisabona - Vasco da Gama antkapis šv. Jeronimo vienuolyne 

teka pro Toledo, tik čia žymiai 
platesnė) žiotyse pastatytą 
tvirtovę/švyturį. Pastatytą Por
tugalijos "Aukso amžiuje'', 
kai portugalai jūrininkai-at
radėjai ieškojo vandens kelių 
į visus pasaulio kampus. La
bai gražus ir įdomus pastatas 
su gražiai išpuoštu 30 m aukš
čio bokštu. Bevaikščiodamas 
paupiu pastebėjau tarp dide
lių medžių nedidelį propeleri
nį lėktuvą (hidroplaną), už
keltą ant žemo pedestalo. Pa
sirodo, portugalai turėjo savo 
"Darių ir Girėną": 1922 m. 
Sacadura Cabral ir Gago Cau
tinho pirmieji tokiu lėktuvėliu 
perskrido pietinį Atlantą iš 
Lisabonos j Rio de Janeiro 
(Braziliją). 

Tuda pėsčiomis nukulnia
vome apie 1.5 km prie Atra
dimų paminklo (Padrao dos 
Descobrimentos). Tai 52 m 
aukščio betoninė struktūra, 
vaizduojanti laivo priekį su 
burėmis. Ant to laivo priekio 
abiejose burių pusėse atvaiz-

Jeronimas), kuriame vienoje 
šoninių koplyčių tarp aukštų 
ir išpuoštų kolonų yra kapas 
vieno iš žymiųjų keliautojų 
Vasco da Gama (1460-1524), 
kelio į Indiją atradėjo. Toli, 
kitoje Tejo upės pusėje, matė
si balta Kristaus statula ( Cris
to Rei) - 28 m aukščio ant 82 
m pedestalo, kopija žinomos 
Rio de Janeiro skulptūros. 

Žveją kaimelis Cascais ir 
karališkieji Sintra rūmai 
Grįžę iš Belem galėjome 

pasirinkti - toliau apžiūrinėti 
Lisaboną ar važiuoti į Cascais 
ir Sintra. Norėjau pamatyti 
daugiau gražios gamtos, todėl 
pasirinkau tolimesnę kelionę. 
Apie 30 km į vakarus nuo 
miesto privažiavome Cascais 
miestelį. Kadaise jis buvo 
svarbus Lisabonos uosto gy
nybos taškas, bet dabar popu
liarus savo smėlėtu paplūdy
miu, kalneliais apsaugotu nuo 

Nukelta į 9-tą psl. 



"Eurofestivalis" jungė Europą 
"Europietiška muzika ir pasaulio futbolo čempio

natas kartu!". "15 grupių kaitino publiką pilies 
parke". "Eurofestivalis vėl viliojo aibę svečių - ne
įprasta muzikos ir sporto kombinacija". Tokiomis 
straipsnių antraštėmis apie "Eurofestivalį" savaitę 
pradėjo Hesseno žemės (Vokietija) regioniniai laik
raščiai ir portalai. Visi rašę apie renginį pabrėžė itin 
įvairią, skirtingą muzikiniu stiliumi ir atlikėjais 
programą bei jaukią pilies parke vykstančio festivalio 
aplinką. "Eurofestivalis" - trečią kartą vykęs muzikos 
renginys, liepos 9-11 d.d. Festivalį organizavo Euro
pos lietuvių kultūros centras (ELKC), įsikūręs Huet
tenfelde, Rennhofo pilyje. 

Pasak renginio organizatorių, šis festivalis siekė 
sukurti jaukią aplinką pabūti kartu, naikinti kliūtis 
tarp šalių, supažindinti žiūrovus su įvairių tautybių 
kultūra bei tapti visos Europos muzikos švente, kurioje 
skambėtų gyvai atliekama įvairaus stiliaus roko, jazz, 
pop muzika, o scenoje drauge muzikuoti galėtų 
Lietuvos, Vokietijos ir kitų šalių atlikėjai ir muzikantai. "Eurofestivalio" plakatas 

SKAMP trijulė ant scenos 
užlipo iškart po pergalingų 
Vokietijos rungtynių dėl tre
čiosios vietos Pasaulio futbo
lo čempionate transliacijos. 
Nesunku buvo suprasti, jog 
pirmosiose šokančiųjų eilėse 
- lietuvaičiai, mielai traukę 
dainų tekstus kartu su muzi
kantais. Tačiau ir vietiniai vo
kiečiai neliko abejingi 
SKAMP pasirodymui ir įsilie
jo į šėlstančiųjų gretas. Šie
met vienintelė Vakarų Euro
poje lietuviška gimnazija mini 
60 metų sukaktį. ELKC Inf. 

Svečiuose pas ispanus, portugalus ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

šiaurės vėjų. Na, o kadangi 
čia gyvena daug žvejų, resto
ranai maitina turistus būdingu 
portugališku maistu - šviežia 
žuvimi. Pavalgiau ir aš skanių 
keptų sardinių prieš keliau
jant toliau apžiūrėti Sintra 
karališkųjų rūmų (Palacio 
Nacional de Sintra ). 

Gamtos grožis aplink 
Sintra vietovę turbūt sužavėjo 
maurus, ir jie pasistatė ant 
kalno pilį dar prieš X š., ku
rios, deja, tik griuvėsiai beli
kę. Pakalnėje karalius Afonso 

Henriques, XII š. išstūmęs 
maurus, pasistatė savo rūmus, 
kurie buvo atnaujinti XVI š. 
ir dabar laikomi geriausiai iš
silaikiusiu viduramžių pasta
tu. Iš lauko pusės žiūrint, akin 
krinta du balti butelio formos 
kaminai ir gražūs arabiško sti
liaus langų bei durų rėmai. 
Viduje įdomios dekoracijos. 
Vieno kambario lubos api
paišytos šimtais šarkų (mag
pie) - pasakojama, kad karaliui 
nusibodo karališkojo dvaro 
moterų plepalai, tai jis joms 
paskyrė specialų kambarį su 
"plepėjimo simboliais" ant 
lubų. 

Vakare dar (kurie norėjo
me) buvome nuvežti į tipišką 
portugališką restoraną seno
viškame XVII š. pastate, ku
riame po vakarienės dar būna 

portugališko folkloro ir f ado 
dainų programa. Fado (liki
mas, lemtis) muzikinė forma 
prasidėjo 1820 m. - paprastai 
tos dainos yra liūdnos, ilgesin
gos, gal būtų teisingiau jas pa
vadinti "raudomis", bet buvo 
labai įdomu jų klausytis, ypač 
kai jas atliko žinomi fado 
dainininkai. Grįždami į vieš
butį gėrėjomės gražiai ap
šviestu miestu. Prieš palikda
mas Portugaliją, negaliu ne
paminėti portugalų meilės de
koratyvinėm keramikos plyte
lėms. Jomis puošiamos namų 
sienos, lubos, grindys, švento
vėse, parduotuvėse, viešbu
čiuose, jos pardavinėjamos 
suvenyrų kioskuose. Ir dažnai 
jos būna tikrai gražios. 

(Bus daugiau) 
Ntrs. autoriaus 

Lisabona - kairėje Atradimų paminklas - vaizdas iš priekio; dešinėje Atradimų paminklas -
portugalų žymūnai (pirmas - Henrikas Navigatorius, trečias - Vasco da Gama, penktas -
Magellan) 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
XXII Tarptautinėje in

formatikos olimpiadoje, vy
kusioj e Waterloo universi
tete (Kanadoje) rugpjūčio 
14-21 dienomis, lietuviai 
moksleiviai laimėjo tris me
dalius. Sidabro medalį pelnė 
Kauno technologijos univer
siteto gimnazijos vienuolik
tokas Marijonas Petrauskas 
(iki aukso jam pritrūko vos 
4 taškų iš 820 galimų). Bron
zos medaliais apdovanoti du 
Vilniaus licėjaus mokiniai -
abiturientas Matas Brazdei
kis ir dešimtokas Kęstutis 
Vilčinskas. Į kasmet vyks
tančią Tarptautinę informa
tikos olimpiadą susirenka 
įvairių valstybių informa
tikos konkursų laimėtojai. 
Apie 250,000 mokinių iš 
daugiau kaip 80 valstybių 
varžosi dėl kelionės į Tarp
tautinę olimpiadą. Šių metų 
olimpiadoje dalyviai ne tik 
pademonstravo savo sugebė
jimus, bet ir aplankė Niaga
ros krioklius bei Kanados 
"Wonderland" parką. 

Šiaulių dramos teatras 
savo naują sezoną pradėjo 
su išvyka į Druskininkus ir 
Palangą. Druskininkų teatro 
festivalyje rugpjūčio 13 die
ną parodė Pauliaus Ignata
vičiaus režisuotą spektaklį 

Kova pagal Franz Kafk:os kū
rybą, o rugpjūčio pabaigoje 
tradiciškai užbaigė vasaros 
sezoną Palangoje. Šiauliuo
se teatras rugsėjo 5 dieną 
pastatė savo naujausią spek
taklį Blusyno pasakojimus 
apie berniuko ir mergaitės 
išgyvenimus pagal Gendru
čio Morkūno to paties vardo 
knygą. Spektaklį režisavo 
Antanas Gluskinas. 

Spalio 3 dieną numato
ma pastatyti premjerą, Carlo 
Goldoni pjesę Viešbučio šei
mininkė, kurią režisuos Re
gina Steponavičiūtė. Antra 
šio sezono premjera - reži
sieriaus Algimanto Pociūno 
spektaklis Ponas Puntila ir jo 
tarnas Matis pagal Bertold 
Brecht kūrybą. Iki Naujųjų 
metų tikimasi įgyvendinti 
bendrą sumanymą su poetu, 
eseistu, dramaturgu Rolan
du Rastausku, kurio paslap
ties teatro vadovas Antanas 
Venckus dar nenori išduoti. 

Kitų metų rugsėjo 23 die
ną Šiaulių teatras švęs savo 
80-ąjį gimtadienį. Ta proga 
planuojama, kad spektaklį 
pastatys Šiauliuose dirbusi, 
dabar gyventi JAV, režisierė 
Nataša Ogaj. Taip pat pla
nuojama jubiliejų paminėti 
keliais leidiniais - knyga 
apie 2008 metais mirusį 
Šiaulių dramos aktorių Pra
ną Piauloką ir patraukliu pa
žintiniu leidiniu apie 80 
Šiaulių dramos teatro metų. 
Šiuo metu teatras intensyviai 
rengiasi tarptautiniam trejų 
metų projektui su Elblongo 
(Lenkija) ir Karaliaučiaus 
(Rusija) teatrais, kurį vaini
kuotų bendras spektaklis tri
mis kalbomis, būtų rengia-

mos menininkų dirbtuvės, 
vyktų pažintinės programos 
aktoriams ir žiūrovams. 

Vilniaus paveikslų gale
rijoj e (istoriniuose didikų 
Chodkevičių rūmuose) Lie
tuvos dailės muziejus kartu 
su Prancūzijos fondu bei 
Prancūzų kultūros centru 
birželio 3 dieną atidarė pa
rodą Salaspilio mūšis, kuri 
veikė iki rugpjūčio 19 die
nos. Parodoje flamandų dai
lininko Pieter Snayerso 
(1592-1667) ant didžiulės 
drobės nutapyta kompozici
ja, vaizduojanti 1605 metų 
rugsėjo 27 dieną Salaspilyje 
(prie Rygos) įvykusį mūšį 
tarp Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės ir Švedijos Ka
ralystės kariuomenių. Šiame 
mūšyje Lietuvos kariuome
nė, vadovaujama LDK di
džioje etmono Jono Karolio 
Chodkevičiaus, nugalėjo žy
miai didesnę švedų kariuo
menę, vadovaujamą paties 
Švedijos karaliaus Karolio 
IX. Po mūšio Lenkijos ir 
LDK valdovą Žygimantą Va
zą sveikino popiežius, Šv. 
Romos imperatorius, Angli
jos karalius, Osmanų imperi
jos sultonas ir Persijos šachas. 

"Salaspilio mūšyje" P. 
Snayers perteikia kulminaci
nį mūšio momentą. Dvi pir
mosios švedų armijos rikiuo
tės, patikėjusios apgaulingu 
J .K. Chodkevičiaus kariuo
menės atsitraukimo manev
ru, nuo kalvos jau yra nusi
leidę į slėnį, kur jas pasitinka 
galinga LDK kariuomenės 
kontrataka. Lietuvių kariuo
menės centras, pralaužęs 
švedų gretas, skverbiasi į jų 
rikiuočių gilumą, privers
damas juos bėgti. Kairysis 
LDK kariuomenės sparnas 
atakuoja švedų pėstininkus 
iš užnugario ir stumia švedų 
kavaleriją nuo Dauguvos 
upės kranto į šiaurę. Deši
niame LDK kariuomenės 
sparne pavaizduotas įvykis, 
kai husarai ratu apsupę ilgo
mis ietimis švedų pėstinin
kus, priverčia juos pasiduoti. 

Sis paveikslas priklauso 
prancūzų didikų Berenger
Sassenage XVII š. pilies (ne
toli Grenoblio) rinkiniams. 
Šių metų pavasarį Vilniuje, 
LDM Prano Gudyno restau
ravimo centre jis buvo 
kruopščiai atnaujintas. Ma
noma, kad paveikslą užsakė 
Lenkijos ir Lietuvos valdo
vas Žygimantas Vaza. Po jo 
mirties paveikslas atsidūrė 
jo sūnų, taip pat Lietuvos ir 
Lenkijos valdovų, Vladislo
vo ir Jono Kazimiero Vazų 
rinkinyje. Prancūzijoje pa
veikslas galėjo atsidurti po 
1668 metų, kai J.K. Vaza at
sisakė sosto ir išvyko gyventi 
į Prancūziją. Po jo mirties 
paveikslas buvo parduotas 
varžytinėse. Jį nupirkusių di
dikų Berenger-Sassenage 
palikuoniai 1971 metais jį 
perdavė Prancūzijos fondui. 

GK 
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1-877-525- i www.rpcul.com 

Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka fJĮ11'41 

TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

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

Taupomoji sąskaita 

Čekių sąskaita iki 

Amerikos dolerių 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metų term. ind. 

1.50% 

0.25% 

0.25% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAa1Yiras. kin1antis .••..••....•• 2.00% 
RRSPirRRIF atviras, kin1antis„. 1.50% 
1 metų .............................. 1.75% 
2 metų .............................. 2.25% 
3 metų .............................. 2.50% 
4 metų ... „„ ....... „„ ....... „„. 2.75% 

5 metų ...... ........................ 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 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadienia is 9:00-12:~0 

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

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

NEKILNOJAMO TURTO PASKOIAS 

Su nekintančiu nuošimčiu 

l metų ......................................... 3.25% 
2 metų ........................................ 3.55% 
3metų ....... „ ••• „ ••••.•••• „ ••• „ ••••.•••• „ 4.00% 
4metų ......................................... 4.55% 
5 metų ......................................... 4.80% 

Su kin1ančiu nuošimčiu 
1, 2,3metų ....................... 3.50% 

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

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikia me komercines 
nekilnojamojo turto paskola s 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

PRANEŠAME, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. 7:45 v.v. 
Prisikėlimo parapijos patalpose, 

1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1 įvyks 

SVARBUS PRISIKĖLIMO KREDITO 
KOOPERATYVO NARIŲ SUSIRINKIMAS. 

Narių registracija prasidės 7:00 v.v. 
Registracijai prašome atsinešti sąskaitos knygelę. 

Vyks valdybos rinkimai - bus renkami keturi valdybos nariai 
ir patvirtinami nauji kredito kooperatyvo įstatai. 

Narius prašome pateikti kandidatų nominacijas iki 
š.m. rugsėjo 16d., 12:00 val. vidurdienio, 

adresu 3 Resurrection Road, Toronto, Ontario M9A 5G1 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONINO & HKATINO 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠALDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

a. Jareokal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

@RTODONTĖ 
'1 '.H.,u:n Dr. Skaistė Našlėnaitė 

0.0.S., M.Sc., Ortho. Dip„ FRCO (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos "/'A RAMOS') 

Toronto ON, M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

-N u o o N E 

Iškreiptas laisvės suvokimas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Saldus žodis laisvė, iš jo 
kilęs liberalizmo pavadinimas, 
ir labai saldus tiems, kurie de
šimtmečius nešė vergijos pan
čius. Ar ne todėl liberalizmas 
taip iškart įsigalėjo ir Lietu
voje. Kaip teigia gilesnės min
ties :filosofai, liberalizmas pats 
vienas, neturintis tvirtos pa
matinės idėjos reiškinys, eg
zistuoti negali. Anot iškilaus 
rusų filosofo N. Berdiajevo, 
liberalizmas gali egzistuoti, 
vaidinti pozityvų vaidmenį tik 
drauge su konservatyviuoju 
pradu. Thip ir yra senos de
mokratijos šalyse. 

Lietuvoje, kaip iškreiptas 
laisvės suvokimas, liberaliz
mas įsigalėjo valdant buvusiai 
partinei nomenklatūrai. Ar 
ne dėl perdėtai liberalaus el
gesio buvo išgrobstyti kolū
kiai, įmonės, bankai, kitoks 
valstybės turtas? Kuo dėl libe
ralizmo virto žiniasklaida? 
Užuot ugdžiusi pilietinę vi
suomenę, kėlusi pareigos, at
sakomybės, dorovės vertybes, 
ji maitina liaudį kultūros ir 
civilizacijos kanalizacijos tu
riniu, propaguoja smurtą, nu
sikaltimus, seksą, tikrąsias 
vertybes gniuždo, žlugdo. Iš 
juodojo verslo spaudos, radijo 
ir televizijos magnatai krauna 
sau milijonus, tenkina savo 
hedonistinius ir utilitarinius 
poreikius. 

Nepopuliariai skamba 
"kieta ranka" ir "baimė'', ta
čiau jos gali būti išganingos. 
Valdžios prievarta liaudžiai 
(tos liaudies labui) yra net se
niausių demokratijų šalyse; 
valdžios išieško mokesčius, 
kontroliuoja įstatymų vykdy-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie EVons} 
Savininkas Jurgis KulleSlus 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

mą, prasikaltusius įstatymams 
baudžia. Sąmoningas pilietis, 
suvokdamas valstybės ir val
džios siekius, laikosi valdžios 
priimtų įstatymų, taisyklių; 

pareigos ir atsakomybės jaus
mų vedamas, jis laisvanoriškai 
prisiima prievartą sau. Nesą
moningam piliečiui tokią prie
vartą visuomenės ir jo paties 
labui tenka taikyti iš šalies. 
Be kietos rankos čia neapsi
eisi, nors ir kaip liberalizmas 
tokiam elgesiui priešintųsi. 
Kaip sveikos savisaugos jaus
mas nesąmoningam piliečiui 
reikalinga ir baimė. Juk ne
mokantis plaukti bijo bristi į 
gilesnį vandenį, be apsaugos 
priemonių net gaisrininkas bi
jo eiti į ugnį. Reikalinga bai
mė pažeisti įstatymą, nusi
kalsti, peržengti laisvės ribas. 
"Drąsuolius" turi stabdyti kie
ta ranka, nors liberalizmas 
tam ir labai prieštarautų. 

Vilniaus visuomenė nese
niai stebėjo miesto mero Vi
liaus Navicko leidimu vykusį 
gėjų paradą bei karo veteranų 
bei jiems prijaučiančiųjų su 
sovietine atributika mitingą 
greta Katedros ir Mindaugo 
paminklo. Liberalių nuostatų 
ir elgesio (kartais begėdiško) 
meras, rinktas į savivaldybę 
kaip TS narys, akivaizdžiai 
konservatyviojo prado nei 
pėdsako neturi, tačiau TS-

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

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

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

LKD vadovybė, turinti koali
ciją su liberalais, sudrausminti 
savo narį neišdrįsta. 

Nepamiršo visuomenė li
beralo seimo nario Gintaro 
Steponavičiaus iniciatyvos pa
naikinti privalomą vėliavų kė
limą prie individualių beiki
tokių pastatų Valstybės šven
čių dienomis. Socialdemok
ratams padedant, ta iniciatyva 
buvo palaikyta ir priimta. Tu
čiau, visuomenei primygtinai 
reikalaujant, tvarka buvo at
statyta. Pasirodo, neilgam ... 

Atsirado kitas, taip pat 
pilietinės brandos stokojantis 
liberalas, teisingumo minis
teris Remigijus Simašius, ku
ris siūlo panaikinti pareigą 
gyventojams bei įmonėms 
švenčių dienomis kelti Lietu
vos valstybės vėliavą prie pa
statų, kuriuose yra įsikūrę. 

R. Šimašiaus teigimu, vė
liavos kėlimas visų pirma tu
rėtų būti iš pilietinių paskatų 
daromas veiksmas, o ne teisi
nė pareiga. Jei valstybė su sa
vo simboliais liberalui nėra 
vertybė (teisingumo ministe
riui!), iš kur gi atsiras pilieti
nės paskatos "liaudyje"? Kas 
gi nutiktų, jei tik iš pilietinių 
paskatų būtų mokami mokes
čiai, laikomasi saugaus eismo 
taisyklių? .. 

Liberalizmo išpuolius, 
kaip nebrandaus pilietiškumo 
apraiškas, privalu stabdyti. 

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

ari namus 416-231-4937 

111111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V"A..L LEPA..C:.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 
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Zalgirio mūšio pergalės 
600-osios metinės 

A. Bajarskas atneša amžinąją ugnį 

Liepos 17 dieną prie au
tostrados Vilnius-Kaunas, ties 
Cinkiškiai~ vieninteliame 
Lietuvoje Zalgirio pergalės 
parke, iškilmingai paminėtas 
istorinės pergalės prieš kry
žiuočius jubiliejus. 1410 m. 
įvykęs Žalgirio mūšis Grun
valde šimtmečiams įrašė į Eu
ropos istoriją Vytauto Didžio
jo ir Lietuvos vardus. Lenkai, 
kurių teritorijoje plyti Grun
valdo-Tunnenbergo mūšio 
pergalės džiaugsmą ir Vytauto 
Didžiojo karybos paslaptis te
besaugantys laukai,jau de
šimtį metų rengia Zalgirio 
mūšio inscenizaciją, taip paro
dydami savo tautos didingu
mą prieš kitas Europos tau
tas. Mums, atrodytų, lieka tik 
skaityti to meto metraščius, 
kronikas ir teisėtai didžiuotis 
dviem Lietuvos didvyriais lie
tuviais: LDK valdovu, suma
niuoju karvedžiu Vytautu Di
džiuoju ir Lenkijos karaliumi 
Jogaila. 

Atkurtos nepriklausomy
bės dvasia ir patriotiškumas 
neleido užmiršti šio didingo 
mūšio pergalės ir 1990 metais, 
minint Žalgirio pergalės 580 
metines, Kauno rajone, be
veik 10 ha plote buvo įkurtas 
žalgirio pergalės parkas. Da
bar juo rūpinasi Kauno rajono 
savivaldybė ir Žalgirio per
galės klubas. Klubas parengė 
parko planą, numatė skulp
tūrinius kirčius ir infrastruk
tūrą. Buvo pastatyta daug 
skulptūrinių stogastulpių, 
koplytstulpių, simbolizuojan
čių Lietuvos karvedžius, pa
sodinta daugiau nei tūkstantis 
medelių, skirtų svarbiausiems 
Lietuvai įvykiams ir asmeny
bėms atminti. Iš oro žiūrint 
jie sudaro žodį "Žalgiris". 

Sąjūdžio ženklelio formą 
primenančio parko viduryje 
2001 m. buvo išbetonuotas pa
minklo postamentas, ant ku
rio ateityje planuojama pri
tvirtinti 1410 cm aukščio Ge
dimino stulpus (skulptūros 
aukštis atitiks Žalgirio mūšio 
metus). Skulptūros autorius -
architektas Stanislovas Kalin
ka. Į pamatus įmūryta metalo 
kapsulė su laišku ainiams. 
Antrasis šio laiško pavyzdys 

saugomas Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje. Šiai šventei, 
greta jau esančių 13 skulptū
rų, pačiame parko centre, pa
statyti Vytauto Didžiojo 
(skulptorius tautodailininkas 
Adolfas Turesius) ir Lenkijos 
karaliaus Jogailos (skulpto
rius tautodailininkas Ričardas 
Gaška) stogastulpiai. Prie įėji
mo i parką visus nuo šiol pasi
tinka skulptoriaus tautodaili
ninko Algimanto Sakalausko 
koplytstulpis su Rūpintojėliu, 
simbolizuojančiu mūsų tautos 
kančias ir sunkų kelią į nepri
klausomą valstybę. 

Saulės svilinamą popietę, 
nepaisydami karščio, susirin
ko žmonės iš Kauno rajono, 
Kauno miesto, Kėdainių pa
gerbti didžia~ų atminimo ir 
parodyti, kad Žalgirio mūšio 
pergalė Lietuvai ir XXI š. pra
džioje yra reikšmingas istori
jos įvykis - laurų vainikas lie
tuvių tautai kovoje su kryžiuo
čiais. Šventė prasidėjo iškil
mingu aukuro uždegimu nuo 
Nežinomojo kareivio kapo 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje atgabenta ugni
mi, Tuutos himnu ir Lietuvos 
kariuomenės pučiamųjų inst
rumentų orkestro muzika, vi
sus susirinkusiuosius pasvei
kino Kauno rajono savivaldy
bės meras Valerijus Makūnas. 
Jis sakė, kad ši Lietuvos teri
toriįos dalis taip pat susijusi 
su Zalgirio mūšiu. Argi ne 
Pyplių, Karmėlavos, Jaučakių, 
Pakalniškės, Bernatonių, Al
toniškių, Jadagonių, Paštuvos, 
Ringovės piliakalniuose gimė 
ir išaugo, karinės patirties ko
vose su kryžiuočiais įgijo ka
riai ir jų palikuonys. Tui jie 
įsiliejo į dvidešimties tūkstan
čių Vytauto atvestų į Žalgirio 

mūšį Lietuvos karių būrį. 
Kaip ypatingas pagarbos 

ženklas istorine patranka iš
šauti trys dedikaciniai šūviai: 
už Lietuvos kariuomenę, už 
šalies valdovus ir už Lietuvą. 
Pats įspūdingiausias šventės 
bruožas buvo Lietuvos ka
riuomenės karinių oro pajėgų 
skrydžio pristatymas. Lengva
sis mokomasis atakos lėktu
vas L-39ZA, pilotuojamas 
majoro Mariaus Matulaičio, 
virš Žalgirio pergalės parko, 
saulės įkaitintame ore, rodė 
nepakartojamus viražus ir fi
gūras, prikaustydamas prie 
dangaus ne tik šventės dalyvių 
žvilgsnius, bet ir sustabdyda
mas pakeleivingai važiuojan
čius greitkeliu. 

Po įspūdingų reginių dan
guje vedėjas Vilius Kaminskas 
pakvietė klausytis Babtų kul
tūros centro folkloro kolekty
vo "Vėrupė" dainų, vaišintis 
kareiviška koše. Šventės daly
viai turėjo išskirtinę galimybę 
susipažinti su Lietuvos sporto 
muziejaus rodiniais: Kauno 
"Žalgirio" iškovota tarpžemy
nine V. Džonso ir Europos 
čempionų lygos taurėmis, ki
tais įdomiais rodiniais, įkur
dintai palapinėje. Tuip pat 
buvo pristatyti senoviniai au
tomobiliai ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš užsienio. Vakarėjant 
Klaipėdos universiteto ak
toriai šventės dalyviams pa
dovanojo Maironio dramą Jry
tautas pas kryžiuolius (re
žisierius Petras Bielskis). Kai 
nutilo simboliniai patrankų 
šūviai, lėktuvo raižomas dan
gus, orkestro ir dainininkų 
balsai, visi neskubėdami ėmė 
traukti namų link. 

(Straipsnis sutrumpintas) 
Zigmas Kalesinskas, TSŽ 

~w~v~ 

DENTA...L C:A...R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.00% 
l 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% 
l metų iškeičiamos 1.30% 

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

4 metų 2.85% 
5 metų 3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.50% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / 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 
Aukštesni 

nuošimčia i ir 
nemo kami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno podolinimos) 
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 d ienų 
90- 1 79 dienų 
180- 269 d ienų 

1------------1 270- 364 dienų 
JAV DOLERIŲ KAS DIENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.25% 2 metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

možesniais nuošimčiais 
Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 

1 metų 

3.50% 1-----------i 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pogol pareikalavimą 
1-----------~ 5 metų 

1.50% 
1.60% 
2.00% 
2.65% 
2.85% 
3.25% 

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 
būt i keičiomi be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www.parama.ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimč ia i. 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 

L-'-'-----' www.walersidedenlal.ca www.9thlinedental.ca 
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9-0 SPORTAS Artūro Karnišovo taurės 
lietuvių krepšinio varžybos 

nio varžybų žaidėjui skirtas 
prizas bei marškinėliai su 
NBA ilgiausįai rungtyniaujan
čio lietuvio Zydrūno Ilgausko 
parašu. Kito stipriausioje pa
saulio profesionalų lygoje žai
džiančio mūsų tautiečio Lino 
Kleizos marškinėliai, skirti 
geriausiam nugalėtojų NYLAK 
"Erelių" krepšininkui Tomui 
Balčiečiui, baigusiam Harvar
do universitetą (Cambridge, 
MA), o tik baigmėje pralai
mėjusių Long Island, NY, 
krepšininkų vadovas Vaidas 
Nutautas gavo trečio šį sezoną 
NBA komandos spalvas gin
siančio lietuvio Dariaus Son
gailos marškinėlius. 

~· Karnišovo krepšin~o varžybų NY pirmos ir antros vietų nugalėtojai NY Lietuvių atletų klubo "Ereliai" ir Long Island lietu
vių komanda su Arturu, pagrindiniu organizatoriumi S. Kavaliausku, šalia jo naujasis LR gen. konsulato NY konsulas 
Valdemaras Sarapinas 

Prizininkais tapusio NY
LAK "Vilkų" penketuko 
krepšininkas J ason Linkus bu
vo apdovanotas marškinėliais 
su LKL čempionų "Lietuvos 
ryto" žaidėjų parašais. Pirmo
jo A. Karnišovo taurės varžy
bų uždarymo metu šio straips
nelio autorius, ŠALFASS 
Centro valdybos pirmininkas 
Laurynas R. Misevičius padė
kojo garsiajam krepšininkui 
už nenutrūkstamus ryšius su 
lietuvišku krepšiniu ir jam 
įteikė atminimo dovanėlę -
1996 m. Olimpinėms žaidy
nėms Atlanta mieste (Georgia 
valst.) išleistą žinyną-almana
chą, kuriame aprašoma ir 
bronzinius apdovanojimus iš
kovojusi Lietuvos vyrų rinkti
nė, tame tarpe vienas jos va
dovų Artūras. Kitąmet šios 
varžybos numatomos vėl rug
pjūčio mėn. pabaigoje New 
Jerseyvalst~oje, įjas bus kvie
čiami visi Siaurės Amerikos 
lietuvių sporto klubai. 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS 
Kai Pasaulio vyrų krepši

nio čempionate Turkijoje lie
tuviai pirmojoje dvikovoje su
sigrūmė su Naująja Zelandija, 
nuo jų neatsiliko ir mūsų tau
tiečiai šiapus Atlanto. Tik 
Niujorke esančios mons. Mc
Clancy vidurinės mokyklos sa
lėj e varžėsi mėgėjų koman
dos, nors ir suburtos buvusio 
profesionalo - pirmojo JAV 
studentų krepšinį išbandžiu
sio Nemuno krašto atstovo, 
1992 ir 1996 m.m. Olimpinių 
žaidynių bronzos medalių lai
mėtojo Artūro Karnišovo, vė
liau apsigyvenusio New Jersey 
valstijoje. 

Su būsimu NBA klubo 
Houston "Rockets" tarptauti
niu skautu dar Lietuvos sosti
nėje viename kieme kartu už
augęs dabartinis seniausio 

v 

Jungtinėse Valstijose tebevei
kiančio lietuviško Niujorko 
atletų klubo pirmininkas Sta
nislovas Kavaliauskas keletą 
metų kalbino Lietuvos krepši
nio žvai~ždę dalyvauti mėgė
jiškose Siaurės Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos varžybose, tačiau 
Artūras turėjo problemų su 
anksčiau ne kartą traumuo
tais keliais ir nebenorėjo rizi
kuoti savo sveikata kontakti
niame žaidime. Visgi patrio
tiškumo niekuomet nestoko
jęs, A. Karnišovas nenusisuko 
nuo savo tautiečių ir baigęs 
sportininko karjerą, suradęs 
šiek tiek laisvesnio laiko jau 
prieš mėnesį įsijungė rengiant 
lietuvių krepšinio varžybas 
legendinio Lietuvos rinktinės 
žaidėjo taurei laimėti. 

Taip jau sutapo, kad tą pa-

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos vyrų palyginti baigė vieną sudėtingiausių pa

jauna ir nepatyrusi krepšinio saulio regatų aplink Didžiąją 
rinktinė pasiekė tai, ko daugu- Britaniją ir Airiją. Šiuo metu 
ma nesitikėjo. Turkijoje Izmyr "Ambersail" yra antroje pozi
vykstančiame pasaulio čem- cijoje. Pagal perskaičiuotą lai
pionate, Halkapinar stadione, ką IRC sistemoje "Amber
Kęstučio Kemzūros treniruo- sail" viena valanda atsiliko 
jami lietuviai D grupėje lai- nuo Anglijai atstovaujančio 
mėjo visus penkis susitikimus laivo "Artemis Ocean Ra
ir likę grupės pirmoje vietoje cing", kuris baigmės liniją kir
lengvai įkopė į kitą ratą. to pirmasis ir pagerino 2006 
Rungtynių rezultatai: Lietuva 
- N. Zelandija 92:79; Lietuva 
- Kanada 70:68; Lietuva - Is-
panija 76:73; Lietuva - Pran
cūzija 69:55; Lietuva - Leba
nonas 84:66. Įspūdingiausios 
rungtynės buvo su Ispanija, 
kuriose lietuviai po puslaikio 
sugebėjo panaikinti net 18 
taškų deficitą ir 76:73 įveikė 
pasaulio pirmenybių nugalė
tojos titulą ginančią Ispanijos 
rinktinę. Linkime mūsų vy
rams ir toliau būti kovingiems 
ir pasiekti ketvirtbaigmę, ku
rioje jau bus žymiai sunkesnė 
kova - spauskim nykščius! 

• Lietuvos buriuotojai su Tenisininkas Ričardas Be-
jachta "Ambersail" LTU 1000 rankis Ntr. E. Leveckio 

Artūras Karnišovas su išrink
tu geriausiu varžybų žaidėju 
Gilvydu Biruta (NYLAK 
"Ereliai") 

tį šeštadienio rytmetį, kai mū
sų šalies reprezentantai pra
dėjo savo kovas Izmire, už ke-

m. rekordą, teigiama praneši
me žiniasklaidai. 

• Pajėgiausias Lietuvos 
tenisininkas Ričardas Beran
kis po ketvirtosios pergalės 
"Didžiojo kirčio" (Grand 
Slam) "US Open" varžybose 
neslėpė džiaugsmo. "Jausmas 
- neapsakomas", - sakė lietu
vis. Nugalėjęs tris varžovus 
atrankoje ir iškopęs į pagrin
dines varžybas, jų pirmajame 
rate 124-ą vietą ATP įvertini
me užimantis 20-metis R. Be
rankis 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 
nugalėjo 23-ejų amerikietį R. 
Sweeting (ATP-113). Mūsų 
šalies sportininkas užsitikrino 
70 ATP įvertinimo taškų ir 
31,000 JAV dolerių čekį. Deja, 
geriausiam Lietuvos tenisi
ninkui R. Berankiui nepavyko 
įveikti antrojo "US Open" 
varžybų rato. Lietuvis po labai 
atkaklios ir ilgai trukusios 
penkių setų kovos turėjo pri
pažinti penkioliktosios pasau
lio raketės 29 metų austro J. 
Melzerio pranašumą. Nors 
pabaigoje R. Berankis žaidė 
labai galingai, J. Melzeris 
šventė pergalę rezultatu 4:6, 
7:6 (7:4), 3:6, 6:1, 5:7. 

lių tūkstančių kilometrų pa
saulio "sostinėje" prasidėjo 
tradicinėmis žadančios tapti 
Rytų pakrantės lietuvių ko
mandų varžybos. Įjas E. Elm
hurst, NY, atvyko 6 koman
dos - Niujorko LAK "Erelių" 
bei "Vilkų", kaimyninės New 
J ersey valstijos "Liepsnos" 
bei antrosios komandos, taip 
pat Connecticut bei Long Is
land, NY, lietuviai. 

Lietuvos olimpiečio įsteig
ta taurė ir auksiniai medaliai 
- Niujorko LAK "Ereliams" 
atiteko po nesunkios dvikovos 
su vangiai jiems priešinusiais 
Long Island lietuviais 95:63. 
Prieš 2 metus Europos vice
čempionu Lietuvos rinktinės 
sudėtyje (iki 18 m. amžiaus) 
tapusiam buvusiam jonavie
čiui atiteko naudingiausiam 
A. Karnišovo lietuvių krepši-

• Italijoje vyko 46-ą kartą 
surengtos tarptautinės leng
vosios atletikos varžybos "46th 
Palio Citta della Quercia", tu
rinčios Europos lengvosios at
letikos draugijos (EA) "Pre
mium Meeting" statusą. Mo
terų 800 m bėgime ketvirtąją 
vietą užėmė Eglė Balčiūnaitė, 
nuotolį įveikusi per 2 minutes 
02.59 sekundės. VP 

(Amerikos lietuvis) 

(Ntrs. E. Misevičienės) 

PRENl!MERATORIŲ 
DEMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 

lipdės su jūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutau
pysite administracijos lai
ką ir pašto išlaidas. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
~C>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

NEMOJ0MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 



Savaitgaliais ir 
po darbų 

Kelionės į Molėtus ir Trakus 
(liepos 10-11 d.d.) 

Liepos 10 d. dalis stažuo- versiteto, ir kartu keliavo ke
tojų išgužėjo į Trakus visai letas istorikų, kurie mums va
dienai, o dar kita dalis-dviem dovavo. Pirmąją dieną apsi
dienom aplankyti Molėtus ir lankėme Jonavos šventovėje, 
kelis kitus miestelius. Per di- Skaruliuose, Siesikuose, Del
džiuosius vasaros karščius visi tuvos sugriautoje šventovėje. 
nekantriai laukė ne tik parna- Taip pat pabuvojome ant 
tyti naujų vietovių, bet ir pasi- Berzgainių piliakalnio, užsu
maudyti Lietuvos ežeruose. kame į Giedraičių tėvoniją 
Po įtemptos savaitės darbuo- Dubingius, Videniškių ir In
se visada norisi atsipalaiduoti, turkės šventoves. Daug isto
bet tuo pačiu ir kažką nuveik- rijų buvo pripasakota apie ap
ti, nes laikas labai greitai bė- lankytas vietas istorikų bei 
ga, o dar tiek daug neįgyven- vietinių gyventojų. Luke Mur
dintų planų ir kelionių. phy, vienas iš Kaune bedir-

Anksti atsikėlę stažuoto- bančių ir lietuvių kalbos besi
jai susiskirstė į keletą grupių: mokančių studentų, džiaugėsi 
viena iš jų iškeliavo į Molėtus, vykęs į šią kelionę. Sakė, jog 
o kita - į Trakus. Kai kurie pats nebūtų nei sugalvojęs, 
studentai jau buvo lankęsi nei radęs tokių išvykų. O po 
Trakų pilyje, bet džiaugėsi vėl ilgos dienos keliaujant, atsi
čia atvažiavę. Kartu į šią ke- dūrėme nakvynės vietoje, iš
lionę su visais vyko vadovės sikrovėme daiktus ir skubė
Birutė Bublienė ir Rasa Juš- jame į Molėtų observatoriją. 
kienė. Studentai išsinuomojo Tenai užlipome ant stogo ir 
vandens dviračius ir valtis, stebėjome dangų pro telesko
plaukiojo aplink pilį ir toliau. pą bei plika akimi, klausėmės 
Kai kurie ir išsimaudė neto- istorijų apie planetas ir žvaigž
liese esančiuose paplūdimiuo- des ir galėjome išvysti Satur
se. Šiek tiek pasivaikščioję po ną. Išaušus antrajai dienai nu
miestelį, atrado skaniausių ki- skubėjome pasimaudyti vieti
binų. Aplankė Trakų pilį, pasi- niuose ežeruose. Aplankėme 
vaikščiojo saloje. Anykščius, A. Smetonos gim-

Grupė, išvykusi į Molėtus, tinę. Taip pat sustojome prie 
aplankė daug vietovių. Ši ke- antro didžiausio akmens Lie
lionė mums buvo organizuo- tuvoje - Puntuko, ir iškelia
jama Vytauto Didžiojo uni- vom namo. 

Palanga - pagaliau į pajūrį! 
(liepos 16-18 d.d.) 

Ilgai laukta kelionė į pa
jūrį pagaliau atėjo, ir visi su
skubome į autobusą. Apsigy
venom Palangoje, ne per to
liausiai nuo Basanavičiaus 
gatvės ir iškart lėkėme prie 
jūros. Išsimaudę bei pašoki
nėję per bangas, pasivaikščio
jom po Basanavičiaus gatvę, 
pavalgėme lietuviško maisto 
ir sugrįžome ant Palangos tilto 
stebėti saulėlydžio. 

Kitą dieną buvome paža
dinti karštų saulės spindulių 
pro langą - didieji karščiai vis 
dar tęsėsi. Vėl išskubėjome į 

pajūrį. Pakeliui dar pasivaikš
čiojom po Basanavičiaus gatvę. 
Daugelis pirko suvenyrus sau, 
šeimai bei draugams iš gintaro 
ar su kokia Lietuvos atributika. 
Didžiąją dienos dalį pralei
dome prie vandens: maudė
mės, deginomės, žaidėm tink
linį. Per pietus paragavome 
rūkytos žuvies, suvalgėme ledų 
ir vėl grįžome prie vandens. 

Vakare nuėjome į porą 
kavinių, dalis studentų nuėjo 
pasišokti salsos klube. Kai ku
rie apsilankė ir pramogų įren
giniuose - kėlėsi su apžvalgos 

Nauji naujadarai 
Akiratis - mėlynė po akimi; algoritmas - reguliarus algų 

mokėjimas; antrankiai - kūdikiai; baidarės - vyrus atbaidan
čios merginos; baliavoti - braidyti po balas; balionas - vaikščio
jantis iš baliaus į balių; barometras - prietaisas, rodantis atstu
mą iki artimiausio baro; baseinas - einantis basomis; bobausis 
- vyras, klausantis savo žmonos; burnoti - vis išgerti po burne
lę; galvosūkis - alkoholinis gėrimas; glaudės - meilios moterys; 
čiaupas - užpykęs ir su niekuo nesikalbantis žmogus; ilgaplau
kė- ilgų distancijų plaukikė; išsilavinimas - ugnikalnio išsiver
žimas; javai - JAV gyventojai. (Bus daugiau) 

• 
D E M E S l O gimnazistams! 
TRŪKSTA "Community Service" valandų? 

Laisvai skaitote lietuviškai? Mėgstate knygas? 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

LISS studentai-stažuotojai Vilniuje, iš d. Gintas Bradūnas, Ieva Smidt, Darius Kuras, LISS 
vadovė Birutė Bublienė, seimo narys Paulius Saudargas, Eglė Gintautaitė, Aldona Gintautaitė 

ratu. Vėl stebėjome saulėlydį, buvo gan sunku pabėgti, jei buvę išskubėjome į Kauną ir 
ir keli dar laukėme saulėtekio. kam norėjosi ramybės, nes Pa- Vilnių. Dar liko aplankyti Ni
Gaivus pajūrio oras ir šaltas !angoje tokių poilsiautojų bu- dą, Klaipėdą ir kt. vietas. Visgi 
vanduo leido atitrūkti nuo vo labai daug. Trečioji diena pajūrys-vienamėgstamiausių 
kasdienių darbų ir pailsėti. buvo ganėtinai vėsi, pradėjo turistų bei Lietuvos gyventojų 
Nors nuo žmonių šurmulio stipriai lyti, tad ilgai neužsi- poilsiavimo vietų. 

Užsienio reikalų ministerija (liepos 22 d.) 
Ketvirtadienio vidurdienį 

visi LISS stažuotojai susirinko 
Užsienio reikalų ministeri
joje, kur buvo pakviesti susi
pažinti su šia įstaiga ir jos 
paskirtimi. Ministeris Audro
nius Ažubalis padėkojo, kad 
dalyvaujame tokioje progra
moje. Labai svarbu patirti 
darbą bei jo ypatumus Lietu
voje. Jis teigė, kad Lietuva tu
ri dar daug kelių tobulėti, bet 
svarbiausia, kad tikrai eina į 
priekį, o ne atgal. 

Taip yat kalbėjo ir vicemi
nisteris Sarūnas Adomavičius 
bei viena iš LISS vadovių Ra-

sa Juškienė. LISS vadovė pla
čiau papasakojo Užsienio rei
kalų ministerijoj apie šią prog
ramą ir ką stažuotojai veikia, 
kur dirba. Stažuotojai buvo 
raginami paklausinėti mi
nisterį jiems rūpimais klau
simais, ir vienas iš klausimų 
buvo, ką ministeris mano apie 
išeivijos lietuvių grįžimą, dar
bo sąlygas Lietuvoje ir ar yra 
kokių programų? Atsakė, kad 
yra ganėtinai sunku, kad ir 
kiek rengtų programas, nes 
atlyginimai tam tikruose dar
buose gali būti aštuonis kar
tus mažesni. Bet dabar vis 

daugiau stiprių užsienio firmų 
steigiasi Lietuvoje, tad gali
mybės plečiasi ir gerėja sąly
gos. Ir kai atsiras daugiau 
darbų bei pakils atlyginimai, 
tada daugiau lietuvių pradės 
grįžti. 

Po pokalbių, pasivaikščio
jome po URM ir apžiūrėjome 
moksleivių piešinių parodą 
trečiame aukšte. Taip pat mi
nisteris A. Ažubalis įsileido į 
savo kabinetą. Aprodė savo 
darbo vietą ir netgi pasiūlė 
nusifotografuoti jo darbo vie
toje. Laura Stankevičiūtė, 

LISS studentė 

Gėlės Lietuvos mokytojams 
Lietuvoje rugsėjo 1-ąją atšvęsta Mokslo ir 

žinių diena. Tą dieną visos Lietuvos kelius 
mokyklų link užpildė vaikai, pagal daugiametę 
tradiciją nešini gėlėmis mokytojams. Tai ir pa
sisveikinimo ženklas, ir padėka už jų nelengvą 
darbą, vedant pažinimo, žinių keliu. Lietuvos 
ryto tinklalapyje paminėta gražus Klaipėdos 
gėlių parduotuvės "Gėlių fabrikas" savininko 
Sigito Kaminsko poelgis. Šios dienos šventei 

Labiausiai įsimintina Mokslo ir žinių šventė 
- pirmaklasiams 

jis nupirko 1,000 kardelių - populiariausių be
sibaigiančios vasaros žiedų, ir padovanojo vai
kams, negalintiems jų nupirkti savo mokyto
jams. 

Vilniuje S.Daukanto aikštėje vyko tradici
nis iškilmingas viešas koncertas tėvams, vai
kams ir pedagogams "Beauštanti aušrelė". Su 
prasmingo ir nelengvo darbo pradžia visus -
mokytojus, moksleivius, tėvus sveikino Lietu
vos vyriausybės vadovai, parlamento nariai. 
Naujiesiems mokslo metams duris atvėrė 
1,300 mokyklų. Į jų klases sugrižo beveik pusė 

Gėlės mokytojams. Trimetė Deimantė ir jos 
broliukas pirmaklasis Alfonsas rugsėjo 1-
osios rytą 

Klaipėdietis gėlininkas Sigitas Kaminskas, 
padovanojęs vaikams mokyklinės šventės 
proga 1,000 kardelių žiedų 

milijono Lietuvos vaikų ir jaunuolių - 22,000 
mažiau nei praėjusiais metais. Šventiška mo
kyklinio gyvenimo pradžia įsimintina 29,000 
pirmaklasių, Lietuvos aukštųjų mokyklų pir
makursiams. 

Inf. ir ntrs. iš Lietuvos spaudos 
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Ir vėl naują auką paviliojo kapai 
Š.m. rugpjūčio 15 d. netekome dar vieno 

hamiltoniečio - Liongino Paškaus (Paškaus
ko). Po trumpos ligos jis mirė Burlingtono li
goninėje, išgyvenęs 86 m. Be jo, Paškauskų 

kai Lietuva jau laisvėjo. Jis dirbo visa širdimi 
ir jėgomis. Buvo pareigos žmogus - niekada 
neatsisakė kam nors padėti, lankė ligonius 
vis su gėlių puokšte, pagelbėdavo moterims 
našlėms, buvo nuoširdus ir patikimas drau
gas, patarėjas ir globėjas. Jis pats pasiūlyda
vo savo pagalbą. Ilgą laiką vadovavo Tėvynės 
sąjungos Hamiltono skyriui, buvo pirminin
kas, rengė minėjimus, koncertus, išpuošdavo 
sceną skoningai ir kaskart skirtingai. Negai
lėjo darbo ar savo sveikatos. Ką jis pažadė
davo padaryti, padarydavo kruopščiai ir ge
rai. Pasirodydavo jo aprašymai lietuviškoje 
spaudoje. Buvo jautrus ir didelis patriotas. 
Pradėjo rašyti eiles apie partizanus ir Sibiro 
tremtinius, nes savo šeimoje visa tai buvo iš
gyvenęs .•. Nors jėgos silpnėjo, bet noras dirb
ti Tėvynei jo nepaliko. Jis atidavė viską, ką jis 
galėjo ir sugebėjo, o visuose jo darbuose jam 
talkino žmona Marija. 

šeimoje užaugo dar 
du broliai Jonas ir 
Alfredas bei sesuo Li
na. Jonas tebegyvena 
JAV. Alfredas, būda
mas 17 metų žuvo 
partizanų eilėse, o se
suo Lina - Sibiro 
tremtinė - į Tėvynę A.a. Lionamas 
grįžo tik po 25 m. Jų Paškus 
tėvas mirė anksti, ir 
motina viena užaugi-
no šeimą. Lionginas mokėsi Rokiškio gim
nazijoje, o vėliau jau Vokietijoje - Pin
nebergo universitete. 

Prasidėjus emigracijai į Vakarų pasaulį, 
pasirinko Kanadą ir darbo sutartį atliko Ka
nados miškuose prie Sioux Lookout. Vėliau 
atvyko į Hamiltoną ir gavo darbą "Firesto
ne". Čia jis išdirbo 37 m., nepraleidęs nė vie
nos darbo dienos. Vedė Idą Matildą Enzaity
tc;. Jiedu užaugino du sūnus Robertą ir Alf
redą Paškus. Nuolatinė gyvenamoji vieta bu
vo Burlingtone. Pirmoji žmona, vėžio ligos 
pakirsta, mirė 1989 m. Po kiek laiko vedė naš
lę Mariją Urbaityt~Raupėnienę. 

Sparčiai retėjanti, kadaise buvusi garsi 
Hamiltono lietuvių apylinkė jo labai pasiges, 
nes Lionginas buvo žmogus, kuris ne tik su
gebėjo, bet ir norėjo dirbti organizacinį dar
bą ir praskaidrinti mūsų dienas. Per interne
tą nuolatos sekė .žinias iš Lietuvos, ir buvo 
įdomu su juo pasikalbėti. 

Palaidotas Burlingtono kapinėse šalia 
pirmosios žmonos. Ilsėkis ramybėje, mielas 
Lionginai, atlikęs pareigą Tėvynei, kurią la
bai mylėjai. GB Į Hamiltono lietuvišką veiklą įsijungė, 

------11 SKAITYTOJAI PASISAKO .,., -----

DAINAVO ANGIJŠKAI 
Daugeli mūsų šalies gy

ventojų stebina keistas ne tik 
valdžios pareigūnų, Aplinkos 
ministerijos valdininkų, bet ir 
seimo atstovų požiūris į nio
kojamas gamtos ir lietuviško 
kaimo vertybes. Lietuviškas 
kaimas išgyveno ir atsilaikė 
per visus rusifikacijos, poloni
zacijos viesulus. Tun lietuviai 
dainavo, šoko, vaidino ir išlai
kė lietuvių kalbą žiauriais ca
rizmo persekiojmo laikais. 
Net kultūros namai (soviet
mečiu statyti) prieš kelias de
šimt metų surinkdavo visą.kai
mo bendruomene; pasiklausyti 
liaudiškos muzikos koncerto 
ar poezijos vakaro, "Armoni
kos" ansamblio ar Valstybinės 
filhaną.onijos artistų pasiro
dymo. Siandieną užaugo kar
ta, kuri nėra mačiusi profe
sionalaus artisto, dainininko, 
per TV ekranus mato tik apy
kvailes saviveiltlos "višteles ir 
gaidžiukus" neišlavintais bal
seliais ūkaujančius angliškus 
šlageriukus. 

Šių metų "Eurovizijos-
2010 m." konkurse Lietuvai 
atstovavusi grupė "Insulto", 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu lda1\ialltiaas į uisienį ir 
atvykstantiaas i Kanadę, Skam
binti Mariui Rusinui teL 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

PROF. ALFONSAS VAIŠVIL\ 
rengia spaudai driejq tom.q 
studiją "Siluvos regiono dvarai 
XVl-XX a." Visus, kurie plėtq 
turėti kokios non infomaaci
jos, susijuaios 1u šia tema, ma
loniai kviečia atsiliepti. Infor
macija bus panaudota min~ta
me leidinyje. UI suteiktas 11.
Dias il anksto dėkoju. Su pa
garba prof. Alfonsas Vaiš'rila. 
Praiom praneiti f.mniau nuro
dytu adre1u: el.-paitas tik@ 
111111ni,ęp, mob.teL 011370~14-
61193. 

kaip ir įprasta, nemokėjo net 
lietuviškai, dainavo angliškai, 
bet ... išgarsėjo, ne vokalu, ar
tistiniais sugebėjimais, bet 
tuo, kad nusimetė kelnes ir 
dainavo popsinj karikatūrinj 
kokteilį tik su "triusikais". 
Aišku, kelnaičių spalva vertin
tojų nedomino, ir jiems iš 25 
šalių skyrė tik 29 vietą. Gru
pės vadovas J. Didžiulis, ma
tyt iš sovietmečio garsių po
grindininkų-revoliucionierių 
šeimos, nenusiminė, "galime 
koncertuoti ir tualete, svarbu, 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resunec1ion Rd. Toronto ON M9i\ 5G l 

kad pakviestų". Daugelis iš 
šiandienos jaunųjų atlikėjų 
scenos vargu būtų patekę į 
mok.y.klos chorą ar vokalinį 
ansambŲ dėl muzikalumo ar 
klausos stokos. 

'lbdėl komerciniai TV ka
nalai, neišskiriant ir Lietuvos 
Tv, šiandien tapo meninė sa
viveikla, kur profesionalams ir 
intelektualams koktu net eiti. 
Kultūros namai visos Lietuvos 
kaimuose šiandien tapo griu
venomis. 

Egidijus Malintas, Lietuva 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jasą sute/Idas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitatinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

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. 

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 

AtA 
KAZIMIERUI PAJAUJUI 

• m1rus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame vaikams JONUI, 
TOMUI, RASAI ir jos vyrui GARTH bei giminėms ir 
šeimos artimiesiems. 

Lietuvos kankinių parapijos choras 

Rugsėjo šventės 
Rugsėjo 8-oji-Šilinė, ŠVč. 

Mergelės Marijos gimimo die
na. Sia proga nuo pirmojo 
rugsėjo sekmadienio švento
vėse rengiami iškilmingi at
laidai. Ypatingi atlaidai - Ši
luvos šventovėje (Raseinių 
raj. ). Atlaidai trunka 8 dienas. 
Žemdirbiams Šilinė - rugių 
sėjos šventė. Rugsėjo 8-oji yra 
ir Padėkos diena. Prieškario 
Lietuvoje buvo švenčiama ne 
tik kaip religinė, bet ir kaip 
tautinė šventė. Ši tradicija sie
ki.a XV š., kai Lietuvos didysis 
kunigaikštis Vytautas, pri
ėmęs krikščionybę ir apkrikšti
jęs būrius pagonių, buvo nuo
širdus ŠVč. Mergelės Marijos 
garbintojas. Thpęs valdovu, 

siekė atsikratyti unijinių ryšių 
su Lenkija. 'Thm reikėjo Vy
tautą karūnuoti Lietuvos ka
raliumi. Sutrukdė Lenkijos di
dikai. Įžeistas ir susikrimtęs 
Vytautas Didysis mirė. 'I8i nu
lėmė visą tolesni istorinį Lie
tuvos kelią. 

Po 1991 m. rugpjūčio 19-
20 d. nepavykusio karinio pu
čo Maskvoje visų pasaulio že
mynų valstybėms, tarp jų ir 
tuometinei TSRS, pripažinus 
Lietuvos respublikos nepri
klausomybę, Lietuvos AT nu
tarė rugsėjo 8-ąją švęsti kaip 
Padėkos dieną. 'I8i džiaugsmo 
ir padėkos diena Dievui ir 
Motinai Marijai. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PRO FESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

(~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 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. rugsėjo 8, 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU i Vilnių 
2010 m. rugsėjo 8, 22 d.d . 

Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
8

3,~t: is valid o~~~.~,e=;~~~Pysanka" head :a:g· 
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Mokslo premijos 
užsienio lietuviams 

• 

v • 

LIETUVOS KANKINIŲ SVENTE 
ANAPILIO parapijos atlaidai bus rugsėjo 26, sekmadienį 

Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija rugsėjo 2 
d. paskelbė mokslų premijų 
paskyrimą užsienio lietu
viams. Už tarptautinio lygio 
mokslo pasiekimus ir bendra
darbiavimą su Lietuva šiemet 
bus apdovanoti keturi užsie
nio lietuviai. Mokslo premijas 
gaus JAV gyvenantys: litera
tūrologė Violeta Kelertienė ir 
informacinių technologijų 
specialistas Algirdas Avižie
nis, chemikas Viktoras Algir
das Sniečkus iš Kanados ir 
Austrijoje dirbanti biologė 
Irutė Meškienė. Mokslo pre
mijomis siekiama paskatinti 
užsienyje dirbančius lietuvių 
mokslininkus tapti Lietuvos 
mokslo ambasadoriais ir su 
iškiliais lietuvių kilmės moks
lininkais supažindinti Lietu
vos visuomenę. 

Vašingtono universiteto, 
JAV, Skandinavijos studijų de
partamento profesorė litera
tūrologė Violeta Kelertienė 
apdovanojama už aktyvią Lie
tuvos kultūros, lituanistikos ir 
mokslo sklaidą užsienyje ir 
Lietuvoje. Queen's universi
teto Kanadoje chemijos de
partamento profesorius Vik
toras Algirdas Sniečkus pre
mijos nusipelnė už ilgametę 
mokslinę veiklą ir pasiekimus 
organinės chemijos srityje, už 
pagalbą Lietuvos ir Baltijos 
valstybių mokslininkams mez-

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

Neužmirškime 
spaudos 

Rašant testamentą kyla 
klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad 
tarp įvairių fondų, lietuviškų 
institucijų bei organizacijų yra 
jau 60 metų sulaukę Tėviškės 
žiburiai - plačios apimties sa
vaitraštis. Iškeliauja tautiečiai į 
anapus vienas po kito, o Tėviš
kės žiburiai lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant 
paruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis palikimas 
Tėviškės žiburiams bus prasmin
ga parama ir visai lietuviškai 
veiklai. Adresas: Tėviškės žibu
riai, 2185 Stavebank Rd., Missi
ssauga, ON L5C l T3, Canada. 
El.paštas: tevzib@rogers.com, 
tinklalapis: www.tevzib.com. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja daugiau 

kaip 3-4 dienas, pateikite 
savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadapost.ca (pasirin
ki te Resources skyriuje 
"Contact us", tada "General 
Customer Service") 

gant tarptautinius ryšius. Vie
nos universiteto Austrijoje 
profesorė Irutė Meškienė 
premija įvertinta už pastarojo 
dešimtmečio pasiekimus mo
lekulinės biologijos srityje ir 
vaisingą bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslininkais. Kali
fornijos Los Angeles universi
teto, JAV, profesorius emeri
tas, informacinių technologijų 
specialistas Algirdas Avižienis 
apdovanojamas už svarų in
dėlį atkuriant Vytauto Didžio
jo universitetą ir kuriant ne
priklausomos Lietuvos moks
lo ir studijų sistemą. 

+ 3 v.p.p. eisena a.a. kun. Petro Ažubalio ir a.a. Jono Govėdo 
kapaviečių link ir iškilmingos Mišios. 

+ 5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje. 
+ Vaišių metu - minimos ilgamečio klebono a.a. kun. Petro Ažubalio 

mirties XXX metinės ir parapijos choro vadovo/vargonininko 
a.a. muz. Jono Govėdo mirties V metinės. 

• Meninė programa. 
Bilietus į vaišes galima užsisakyti pas Birutę Jurienę tel. 905-275-8034, 

el.paštas: birutejuras@rogers.com 
Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPIL/O PARAPIJOS TARYBA 

Švietimo ir mokslo minis
terija iškiliausiems užsienyje 
gyvenantiems lietuviams moks
lo premijas skiria jau ketvirti 
metai. Premijų tikslas - ska
tinti išeivijos mokslininkus 
puoselėti lietuvybę ir siekti, 
kad jie garsintų Lietuvą, pa
laikytų glaudžius ryšius su 
Lietuvos mokslo bendruome
ne ir dalyvautų bendrose 
mokslo programose. Taip pat 
skatinti juos aktyviai dalyvauti 
užsienio lietuvių bendruome
nių veikloje. 

Mokslo premijos dydis -
13,000 litų. Premijų iškil
mingas įteikimas planuoja
mas rudenį. Numatoma, kad 
premijų laureatai savo pa
siekimus visuomenei prista
tys skaitydami viešas paskai
tas. Inf. 

Redakciją pasiekė žinia, 
kad kai kurie lietuviai yra gavę 
laiškus, pranešančius, kad jie 
yra laimėję loteriją, ir reikia 
tik užpildyti anketą ir ją pri
statyti siuntėjui norint "atsi
imti" didelę sumą pinigų. 
Kviečiame pasitarti su savo 
artimaisiais prieš atsakant į 
tokius laiškus! Tai yra apga
vystė, kuria yra bandoma iš
traukti informaciją ir pinigus, 
ypatingai iš vyresnio amžiaus 
žmonių. Tai daroma ir elekt
roniniu paštu, ir telefonu, ir 
paprastais laiškais. Niekad 
nereikia išduoti savo banko 
sąskaitų, kredito kortelių ar 
kitos informacijos, jeigu nėra 
užtikrinta, kad tai prašoma iš 
patikimo šaltinio. Paprašykit 
vardo ir pavardės, firmos, te
lefono, pasakykit, kad at
skambinsite. Sužinokite patys 
arba duokite kam kitam pa
tikrinti, ar tai yra tikri duo
menys. Inf. 

"National Language and Cultural Expo" - spalio 2-3 
d.d. vyksianti mugė, kurioje įvairios Kanados etninės grupės, 
jų kultūrinės organizacijos, mokyklų tarybos, verslai, vyriau
sybės agentūros teiks informaciją apie leidinius, kalbų mo
kymą, vertimą, mainų programas ir kt. Mugė vyks Toronte, 
Direct Energy Centre, Exhibition Place. Informacija - tel. 
416-305-1231 arba www.LanguageEg>0.ca. Inf. 

~< E S JV\ l ~l Ja\ S 
j.\f{f s~rUDIO 

PAMINKLAI 
+ granitas, bronza, medis 
+ nemokami paminklų projektai, 
konsultacijos 

+ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAJ 

~ PĖDOS SKAU SMAI 

+ VAIKŲ EISENOS 

NES KL ANDUMA I 

~ PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJ OS IR 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRLKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDIN IA IS 

lNDĖKLAI S 

GRYBELINIAI SUSIRG IMAI 

~ [AUGĘ NAGA I 

~ V J ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRI EŽ I ŪRA 

+ PRffMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS [RANKIAI 

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

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

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio 

"G l N T A R A S" 
VAIKŲ IR JAUNIŲ PIRMOJI REPETICIJA 

Įvyks rugsėjo 23, ketvirtadieni, 6.30 v.v. 
Anapilyje (2185 Stavebank Rd., Mississauga) 

Visus vaikučius, kurie nori šokti ir jau yra 2 skyriuje, 
maloniai kviečiame prisijungti. 

VISŲ ŠOKĖJŲ REGISTRACIJA VYKS 
PIRMOS REPETICIJOS METU 

Taip pat prašome į pirmą repeticiją atsinešti 
išaugtus tautinius drabužius, šokimo batelius (nagines), 

turėsite progą apsikeisti su savo draugais. 

STUDENTŲ PIRMOJI REPETICIJA- RUGSĖJO 19, 6 v.v., Anapilyje 

"Gintaro" vadovas, mokytojai ir tėvų komitetas 

M 
)~ 

RINKIMAI Į 
KLB Toronto apylinkės tarybą 
Įvyks rugsėjo 19, sekmadienį: 

Lietuvių Namuose - nuo 10.30 v.r. - 1.30 v.p.p. 

Prisikėlimo parapijoje - nuo 9 v.r. - 1.30 v.p.p. 
Anapilio parapijoje - nuo 1 O v.r. - 12.30 v.p.p. 

Išganytojo parapijoje - nuo 9 v.r. - 10.30 v.r. 

IŠANKSTINIAI BALSAVIMAI įvyks rugsėjo 16, ketvirtadienį, 
Prisikėlimo parapijoje nuo 5 v.v. - 7 v.v. 

Rinkiminė komisija kviečia visus lietuvius 
balsuoti ir išrinkti veiklią tarybą; taipgi primena, kad 

kandidatai turi būti susimokėję solidarumo įnašą lnf. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
•palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
+ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 J<'ax 416 236-1809 
Tin klalapis: www.oacelawfirm.com El. paštas: lawvers@pacelawfirm.com 

www. Neras Enterprises.com 

Neras 
Enterprises 
Granite or Marble Counter 
Fabricated & lnstalled in 

{Wj Hrs. or Less 

[mo©~ 

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 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Rugsėjo 2 iš :Į;-ietuvos 

kankinių šventovės Sv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidota a.a. 
Stasė Videikienė, 89 m. am
žiaus, atvykusi prieš porą savai
čių iš Lietuvos su savo vaikaitės 
šeima aplankyti Kanadoje gyve
nančios dukters su vyru. 

• Rugsėjo 3 iš :Į;-ietuvos 
kankinių šventovės Sv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Kazimieras Pajaujis, 75 m. 
amžiaus, ilgametis mūsų para
pijos choristas. 

• Rugsėjo 12, ateinantį 
sekmadienį, grįžtama prie 
įprastinio žiemos Mišių laiko 
sekmadieniais, ir tą sekmadienį 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios jau bus atnašaujamos 
9.30 ir 11 val. ryto. 

• Rugsėjo 12, ateinantį 
sekmadienį, Lietuvos kankinių 
šventovės chorai grįžta po va
saros atostogų ir jau giedos tą 
dieną per Mišias. Kviečiami 
nauji choristai registruotis pas 
mūsų chorų vadovus. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje Mišios 
sekmadieniais dar aukojamos 
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 mū
sų vargonininko a.a. muz. Jono 
Govėdo mirties V metinės. Bi
lietus į parapijos šventės vaišes 
jau galima užsisakyti pas Birutę 
Jurienę tel. 905 275-8034 arba 
el-paštu: birutejuras@rogers. 
com. Bilietai bus pardavinėja
mi parapijos salėje nuo rugsėjo 
12, sekmadienio. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laida. Taip pat 
galima įsigyti žurnalo Lithua
nian Heritage numerį, Richard 
Scarry knygelę vaikučiams Ma
no žodynas, Vytės Nemunėlio 
knygelę Meškiukas rudnosiukas, 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučiams "Pučia vėjas" garsa
plokštę (CD) ir "Dainavos" vy
rų vieneto garsaplokštę (CD) 
"Sešiese". 

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

• Mišios rugsėjo 12, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Zigmą 
Obelienių; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje rugsėjo 12, sekmad., 
10 v.r. už a.a. Igną ir Boleslovą 
Liegus; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, rugsėjo 11, šeštad. 
3 v.p.p. už Žebertavičių ir Ku
čiauskų šeimų mirusius. 

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 choras atnauji
na savo veiklą. "Volungė" pra
deda darbą rugsėjo 10 d., 7 v.v. 
Vaikų choras pradeda repetici
jas sekmadienį, rugsėjo 12, po 
10.45 v.r. šv. Mišių. 

•Rugsėjo mėnesio giedoji
mai: rugsėjo 12 d. - "Retkarti
nis" choras (repetuoja 9.30 
v.r.); rugsėjo 19 d. - "Volungė"; 
rugsėjo 26 d. - parapijos vaikų 
choras. Visus, norinčius įsijung
ti į giedojimą šv. Mišių metu, 
kviečiame jungtis prie "Retkar
tinio" parapijos choro - giedo
sime vieną kartą per mėnesį, 
repeticijos 9.30 v.r. sekmadie
niais prieš Mišias, kuriose gie
dosime. 

• Pirmajai Komunijai ir 
Sutvirtinimui pasiruošti norin
čius vaikus ir jaunuolius kvie
čiame registruotis parapijos 
raštinėje, kuri veikia šiokiadie
niais nuo 9 v.r. iki 4 v.v. Jeigu 
atsirastų norinčių suaugusiųjų 
pasiruošti minėtiems sakra
mentams priimti, būtų organi
zuojama atskira suaugusiųjų 
grupė. 

• Santuokai ruošiasi Daiva 
Blyskytė su Robert Henry. 

• Visas parapijos tarybos 
sekcijas prašome savo susirin
kimuose aptarti ateinančių me
tų planus. Į posėdžius prašome 
pasikviesti kleboną. 

• Praėjusią savaitę palaido
tas a.a. Vladas Girčys, 87 m. 
Paliko žmoną Anne ir tris duk
ras Bartha su šeima, Julie ir Vi
dą, bei seserį Julę Umbrasienę 
su šeima Lietuvoje. 

• Rugsėjo 19, sekmadienį, 
per 10.30 v.r. šv. Mišias vysk. 
J ohn A. Boissonneau oficialiai 
įvesdins kun. Juozapą Mariją 
Zukauską, OFM, Prisikėlimo 
parapijos klebono pareigoms. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 12: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
James Brough - l met.; 10.45 
v.r. už a.a. Bernardą Petkevičių, 
už a.a. Vladą Stabačinską_, - 3 
met., a.a. Bronių ir Zuzaną Sče
panaviči us; 12.15 v.d. už a.a. 
Nijolę Racevičienę. 

Gauta žinia, kad sekmadie
nį, rugsėjo 6, po automobilio ava
rijos mirė a.a. Eugenijus Vil
kas, 89 metų, gyvenęs Los An
geles, CA, žinomas LSS veikė
jas, buvęs vyr. skautininkas ir 
ASS pirmininkas. 

TŽ redakciją pasie~ė pra
nešimas„ kad Vytautas Sliūpas, 
dr. J. Sliūpo sūnus, žinomas 
"Auksučių" ūkio steigėjas, yra 
apdovanotas Šiaulių apskrities 
viršininko skirtu medaliu "Už 
Nuopelnus Šiaulių apskirčiai"; 
"Millbrae Rotary" klubas V. 
Šliūpą išrinko 2009-2010 "Me
tų" žmogumi, o "Rotary" žur
nale plačiai aprašoma dr. Jono 
Šliūpo veikla. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $500 -
D.J. Didžbaliai (a.a. K. Pajaujo 
atminimui). 

Ateitininkijos 100-mečio 
šventei, kuri įvyks Toronto Pri
sikėlimo parapijoje š.m. spalio 
2, šeštad., 4 v.p.p., bilietai par
davinėjami Prisikėlimo para
pijoje Toronte ir Aušros Vartų 
Marijos parapijoje Hamiltone 
sekmadieniais po Mišių. Inf. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, rugs~jo 12, 
9.30 v.ryto pamaldos su Sv. Ko
munija; po jų vyks Moterų 
draugijos susirinkimas švento
vės patalpose. 

• Sekmadienį, rugsėjo 19, 
po 9.30 v. ryto pamaldų vyks 
konfirmantų pamoka. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - rugsėjo 22 d., 7 v.v. 
posėdžių kambaryje. 

• Bare "Lokys" rodome 
tiesiogines transliacijas iš pa
saulio krepšinio čempionato 
Turkijoje, kur žaidžia Lietuvos 
rinktinė. Informacijos dėl krep
šinio tvarkaraščio ir rungtynių 
laiko prašome teirautis tel. 416 
532-3311 ar 416 534-8214. 
Kviečiame atsilankyti. 

• Sekmadieniais pietūs 
vyksta Vytauto Didžiojo me
nėje. Popiečių metu nemokama 
mašinų stovėjimo aikštelė nuo 
11 v.r. iki 6 v.v. 

• LN mašnų stovėjimo 
aikštelėje naujos kainos! Galite 
išsinuomoti mėnesinę mašinos 
stovėjimo vietą. Dėl papildo
mos inf. kreiptis tel. 416 532-
3311. Taip pat baras "Lokys" 
išnuomojamas įvairioms šeimy
ninėms šventėms. 

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

Maironio mokyklos 
žinios 

• Rugsėjo 18 d. prasidės pa
mokos mūsų mokykloje. Adre
sas: Our Lady of Peace mokykla, 
70 Mattice Ave. (tarp Bloor ir 
Kipling gatvių). Vedėjos Aldonos 
Šimonėlienės tel. 416 626-8494; 
arba el.paštas: simonelis@ rog
ers.com. Galima aplankyti mūsų 
tinklalapį: www.Maironio mo
kykla.net. Živilė 

Nemokamos anglų kalbos 
pamokos. Toronto katalikiškų 
mokyklų tarybos (TCDSB) su
augusiųjų švietimo programos 
mokslo metai jau prasidėjo. 
Dieninės anglų kalbos pamo
kos prasidėjo rugsėjo 7 d., va
karinės ir savaitgalinės pamo
kos - rugsėjo 13 d. Galima pa
sirinkti ELT, SLT, akademinio 
pasiruošimo, TOEFL bei pasi
ruošimas pilietybei, karjeroms 
ir mokslui kolegijose. Daugely
je vietovių yra parūpinama 
priežiūra vaikams, informacija 
naujai atvykusiems. Registraci
jos anketos ir kita informacija 
yra teikiama tinklalapyje www. 
tcdsb.org/adulted arba tel. 416 
397-6600 l 416 397-6593. 

Danutė Kalinauskaitė, 
Punsko lietuviškų produktų 
krautuvės vedėja, lankėsi Ka
nadoje pas Toronte gyvenančias 
sesutes Zitą Kružikienę, Birutę 
Degutienę, brolį Vytą ir tetą 
Bronę Prakapienę. Aplankė lie
tuviškas institucijas bei Ontario 
žymesnes vietoves. Pasisvečia
vusi keletą savaičių išvyko į savo 
tėviškę Punską. SP 

IEŠKAU DARBO 2-4 dienas 
per savaitę: galėčiau prižiūrėti 
vaikus, slaugyti ligonį arv atlik
ti namų ruošos darbus. Siuose 
darbuose, o taip pat diabeto 
(cukraligės) dietoje turiu Ka
nados patyrimą ir rekomenda
cijas. Skambinti 416 233-5996 
Aldonai. 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

Klierikas Simon Roy, talkinęs Aušros Vartų par31pijo~ ku
nigams, spalio l d. arkivyskupo Andre Gaumond Sv. Pilypo 
šventovėje Windsor, QC, bus įšventintas diakonu. 

Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 5 d. šv. Mišias konceleb
ravo kleb. kun. P. Mališka ir kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
Nekalto Prasidėjimo seserų kapelionas Putnam, CT, kuris ir pa
mokslą pasakė. Giedojo (prieš grįždama į Lietuvą) sol. E. 
Grumbinienė. 

A.a. Richard'as Vaškelis, 63 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 28 
d. Laidotuvių Mišios buvo atnašautos rugsėjo 4 d. Liūdi motina 
Janine, brolis Normand, sesuo Hugetta ir kiti artimieji. Kun. 
Izidorius Sadauskas buvo atvykęs į šio giminaičio laidotuves. 

A.a. Aldona Yakšytė-Gudienė, 83 m. amžiaus, mirė rug
pjūčio 30 d. Per gedulines Mišias giedojo parapijos choras. 
Seniau miręs velionės vyras Jurgis buvo ilgametis choro narys. 
Liūdi dukterys Christina (John), Virginija, Susan (Bob), Ald<?na 
(Pierre ), vaikaičiai Christopher ir Zachary, seserys - Gma 
(Bruno ), Bertha (Cliff) ir daug giminių, artimųjų ir draugų 
Kanadoje, JAV, Lietuvoje ir kitur. Palaidota Notre Dame des 
Neiges kapinėse. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) klubo 2010-

2011 sezonas prasidėjo pirmadienį, rugsėjo 6. Vadovai - Haroldas 
Celtorius, pirmininkas, ir Stanley Rašytinis, iždininkas-statisti
kas, pobūvių rengėja - Rita Baršauskas. 

Parapijos choras sugrįš giedoti sekmadienį, rugsėjo 12. 
Chorvedys-vargonininkas Aleksandras Stankevičius kviečia bu
vusius ir naujus choristus prisijungti prie parapijos choro, ypatin
gai šiemet su Requiem šv. Mišiomis mūsų šventovėj lapkričio 7 d. 

Šv. Elzbietos draugija pradės veiklą po vasaros atostogų 
sekmadienį, rugsėjo 19. Paruoš kavutę po šv. Mišių. Bus susi
rinkimas. 

Tradiciniai grybų pietūs - sekmadienį, rugsėjo 26, po 12 
val. Mišių. Auka - $25; moksleiviams (10 iki 16 metų) $15. Ga
lima užsisakyti stalą 10-čiai žmonjų. Skambinti Alice Skrups
kytei (514 257-6761) ar Nijolei Sukienei (514 593-68~9) ~r 
Jonui Zienkai (514 254-7846). Klebonas kun. P. Mahska Ir 

parapijos komitetas kviečia visus dalyvauti. 
A.a. Edward Bobins, 93 m., mirė rugpjūčio 22 d. Buvo 

mūsų ilgamečio klebono a.a. kun. Jono Bobino brolis. Laido
tuvių šv. Mišios buvo mūsų šventovėj rugpjūčio 30 d. Užuojauta 
sūnui Andre, dukraitei J ade ir kitiems artimiesiems. 

Requiem šv. Mišios - lapkričio 7 d. 12 val. Šv. Kazimiero 
šventovėje. Montrealio lietuvių choras pradės naują sezoną 
trečiadienį rugsėjo 8, 7 v.v. Aušros Vartų parapijos salėje. Tą 
vakarą bus pirmoji Requiem Mišių repeticija. Visi, kurie norėtų 
dalyvauti chore ir giedoti šiose ypatingose šv .. Mišiose,.~r~ 
mielai kviečiami pranešti chorvedžiui Aleksandrm StankeVIcm1 
450 447-6114 ar sekmadieniais po šv. Mišių, arba skambinti 
Daivai Jaugelytei-Zatkovic 514 696-9448. Jei kas norėtų p~reI?ti 
Requiem šv. Mišių leidinį, galite skirti paramą savo artlmŲJų, 
jau iškeliavusių į amžinybę, vardu. Šie vardai bus išspausdinti 
leidinyje kartu su aukotojų pavardėmis. Kreipkitės į Requiem 
komiteto narį kleb. kun. Paulių Mališką, muz. Aleksandrą 
Stankevičių, Ritą Baršauskas, Rytį Bulotą, Viliją Bulotienę, 
Harold Celtorių, Daivą Jaugelytę-Zatkovic, Vidą Lietuvnin
kaitę ar Alice Skrupskytę. VL 

Montrealio pensininkų klubas "Rūta" išsiuntė į Lietuvą 
didelį kiekį knygų. Klubas dėkoja Montrealio lietuvių kredito 
unijai LITAS už finansinę pagalbą, be kurios nebūtų buvę įma
noma tai įgyvendinti. Ta proga klubas nuoširdžiai dėkoja Al
binui Urbonui, kuris kantriai dirbo susisiekdamas su Lietuvos 
žmonėmis ir, nors pats būdamas nestiprios sveikatos, daug pa
dėjo knygų įpakavime. Taip pat didelė padėka priklauso val
dybos nariams Agotai Gustainienei, Julei Kisielaitieneį ir 
Aleksui Piešinai, kurie kruopščiai atliko supakavimo darbą. Sia 
proga klubas prašo daugiau knygų nepristatinėti, nes jų dau
guma yra tos pačios, kokias turime "Rūtoje". Kadangi jų dar yra 
daug, tai norintieji visada ras sau įdomių knygų pasiskaityti! NB 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E., SU ITE 555, MONTREAL. QUE H2L 1 L3 

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




