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Gyventi savo tautoje 
Normaliai bendruomeninė veikla nėra ir negali būti se

zoninė. Ji nepriklauso nuo metų laikų ar kokių atostogų, 
kai darbai daugelyje vietų aprimsta arba laikinai sustoja. 

O VIS DĖLTO ruduo stipriau sujudina ir Bendruo
menę. Štai Kanados lietuvių bendruomenės Toron
to apylinkė š.m. rugsėjo 19 dieną išsirinko naują 

Tarybą, kuri, pasak Rinkiminės komisijos kvietimo balsuoti, 
turėtų būti veikli. Žinoma, tai ne tik išankstinis raginimas 
rinkti tuos veikliuosius, bet ir vilties išreiškimas, kad išrink
tieji bus tikrai veiklūs. Gali kilti kai kam klausimas, o ką gi 
reikėtų daryti, kad išrinktieji visiems atrodytų veiklūs? At
rodytų ar tikrai būtų? Nėra abejonės - visi norėtų, kad jie 
būtų veiklūs, ir tai įrodytų ne tik naujų idėjų skleidimu ir 
"amžinais" planavimais, bet konkrečiais darbais, kurie tu
rėtų būti naudingi lietuvybei stiprinti. Kalbant apie tuos 
darbus, būtina prisiminti, kad įvairūs platesnio masto rengi
niai, kaip tradicinės Lietuvių dienos, daugelio lietuvių yra 
labai laukiami. Pirmiausia jie padeda tautiečiams suartėti, 
pajusti bendrumą, tikroviškai patirti, kad tikrai esame "sa
vi". O tai stiprina ir pasitikėjimą, kuris reikalingas bet ko
kiems užmojams įgyvendinti. Juo daugiau bendrausime, juo 
dažniau sueisime tų pačių tikslų siekdami - juo labiau stip
rinsime savo lietuviškumą, kas sudaro vienintelę priežastį, 
kodėl mes stengiamės būti savo bendruomenėje ir veikti ką 
nors atskirai nuo kitų etninių grupių, tuo pridėdami savo 
kultūros dalelę prie gausių tautybių mozaikos. Taigi, rengi
niai yra pakankamai gera paskata leistis į visuomeninės 
veiklos dirvonus, kad jie būtų reguliariai purenami ir sužy
dėtų lietuviškomis spalvomis. 

D ABARTINĖMIS sąlygomis geriausiu atveju didžių
jų renginių užtektų vieną kartą per metus, kaip 
daugelį metų yra buvę su Lietuvių dienomis. Ruoši

masis joms jau sudarys gana judrią metinę veiklą. Prisimin
tinos ir sykį Toronte sėkmingai įvykusios Vaikų dienos, skir
tos mažesniajam jaunimui. Praktiškai renginys tapo visų 
~vente, nes kur mažieji, ten ir jų tėvai bei kiti artimieji. 
Sventės programa skirtinga, bet domėjimosi sulaukė iš visų 
amžių dalyvių. Buvo užsimota tokias dienas tęsti. Tegu bu
vusios nebūna paskutinės. Šiemet visų buvusių renginių iš
kilumą ir organizacinį pavidalą pranoko IX-oji Dainų šven
tė. Tiesa, tai ne Bendruomenės ar jos padalinių rengtos 
šventinės dienos. Tai atliko specialus komitetas, gerai suor
ganizavęs visą šventinę struktūrą, žinoma, sulaukęs ir gau
sios Bendruomenės veikėjų pagalbos ir lietuviškų instituci
jų paramos. Neskaitant pagrindinio to renginio turinio -
muzikinės dalies - tautiečių suvažiavimo ir suartėjimo pras
me šventė atliko tą svarbų darbą, kokio vienaip ar kitaip 
neturėtume vengti. Sekant metinių švenčių bei jubiliejų ei
gą, pasigirdo klausimų, kodėl Kanados lietuviai taip nežy
miai prisiminė Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejų, kuris kai 
kuriuose didesniuose telkiniuose nepraėjo taip tyliai? Gal
būt tai būtų buvę galima kaip nors stipriau įpinti į Dainų 
šventės programą (ar koncertą?), bet dėl to priekaištauti 
nevertėtų. Gal Žalgirį galima būtų sujungti su Kariuomenės 
šventės minėjimu, jei toks minėjimas būtų atgaivintas? 
Kaip bebūtų, naujai išrinktiesiems linkėtina sėkmingos ir 
lietuvybės prasme naudingos darbuotės. Sveikintinas ir 
neseniai iš Lietuvos atvykusių tautiečių įsijungimas į bend
ruomeninę veiklą, kuri turėtų būti tęsiama jau vien dėl to, 
kad išeivija didėja. Nėra abejonės - didės ir bendrinės veik
los apimtis, dėl naujų priežasčių gali keistis savanoriško 
darbo aplinkybės. Tebūna viskas įveikiama. ČS 
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Siame numeryje 
"Atvedė Dievo malonė" - 2,3 psl. 

Welles deklaracijos 70-metis - 3 psl. 
Genys margas, o darbuotojai dar įvairesni - 4 psl. 
Lietuviškos pamaldos Kanados Midlande - 6 psl. 

Svečiuose pas ispanus, portugalus .•• (Tęsinys) - 8,9 psl. 
Lietuvai - bronza - 12 psl. 
Vasara Lietuvoje - 13 psl. 
Miško didvyriai - 14 psl. 

Lietuvos kankinių šventovė (Mississauga, ON) Anapilio sodyboje, kurios įsteigėjo kun. Petro 
Ažubalio 30-osios mirties metinės bus minimos š.m. rugsėjo 26 dieną šios parapijos šventės 
metu Ntr. iš TŽ archyvo 

Tada ir dabar 
Ateitininkijos šimtmetį minint 

VINCAS KOLYČIUS 

Antraštė dažnai pasako, 
apie ką straipsnyje bus kal
bama. Ši antraštė yra gana 
abstrakti, todėl pačioje pra
džioje yra reikalingas paaiški
nimas. Šie metai ateitinin
kams yra jubiliejiniai metai. 
Tada - 1910 metai, dabar -
2010 metai; tai 100 metų tar
pas, per kurį ateitininkija iš
liko gyva. Rugsėjo 6-8 die
nomis Vilniuje įvyko jubilieji
nis kongresas, apie jį jau daug 
kur spaudoje buvo rašyta ir 
šiais metais dar daug apie 
ateitininkus girdėsime. JAV 
ateitininkai šį jubiliejų minės 
Čikagoje lapkričio pabaigoje, 
per Padėkos dienos savaitgalį, 
o Toronto ir Hamiltono atei
tininkai minėjimą rengia spa
lio 2 d. Prisikėlimo parapijos 
patalpose. 

Tada 
Prano Dovydaičio trys pa

matiniai klausimai, mesti atei-

tininkijai 1910 metais, yra ly
giai aktualūs ir šiandien, po 
100 metų. Pranašų žodžiai ne
sens ta, jie tinka kartų kar
toms. Nepaseno ne tik klausi
mai, bet ir jų atsakymai taip 
pat tinka ateitininkams 2010 
metais, po l 00 metų. 

Pirmas klausimas: Kuo 
mes save vadiname ir kodėl? 
Pranas Dovydaitis savo ilga
me straipsnyje, pirmameAtei
ties numeryje tą klausimą iš
plėtojo ir klausia: kam mes 
gyvename, kam gyvena žmo
nija, iš kur ir kam visas pa
saulis? Tuo pat jis ir atsako: 
"Visas šiandieninės žmonijos 
gyvenimas yra reginys tarp 
tikėjimo ir netikėjimo, tarp 
teizmo ir ateizmo, tarp krikš
čionybės ir jos priešų". Tuo 
pat Dovydaitis eina prie pa
grindinio atsakymo: Pirmykš
tis, absoliutiškas, vienintelis 
visos esmės pamatas yra gyva
sis Dievas. Jis yra visų aukš-

čiausių gėrybių, tiesos, doros, 
grožio, teisybės, laimės turi
nys ir šaltinis. Taigi, tikėdami 
į Dievą ir pripažindami gyvo, 
asmeniško Dievo buvimą pri
pažįstame ir būtinumą žmo
gaus su Dievu bendravimui. 
Stovėdami ant tokio pamato 
mes save vadiname teistais" 
(Visos citatos iš P. Dovydaičio 
straipsnio). Dovydai tis tęsia 
toliau, paaiškindamas, kad 
mes, priimdami Jėzų Kristų ir 
Jo mokslą, save vadiname 
krikščionimis ir pagaliau kata
likais. 

Kaip dabar? 
Mes dar laikome save 

teistais, tikime į vieną Dievą. 
Taip pat ir krikščionimis, nes 
tikime į Kristų, Jį pažįstame, 
bent esame apie Jį girdėję ir 
einame sekmadieniais ( nors 
ir ne visada) į šventovę - taigi 
esame katalikai. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GYVENIME 
Naują Kanados St. Cath

arines vyskupijos ordinarą 
paskyrė pop. Benediktas 
XVI rugsėjo 14 d. Šiai vysku
pijai vadovaus lig šiol Hamil
tono vyskupijos augziliaro 
pareigas ėjęs vysk. Gerard 
Paul Bergie. Vysk. Bergie gi
mė 1959 m. Hamiltono mies
te. Baigęs seminariją Kana
dos Londone ir religijos 
mokslų magistrantūrą Onta
rio universitete, 1984 m. bu
vo įšventintas kunigu. Po ke
lerių metų darbo Hamiltono 
vyskupijos parapijose buvo 
pasiųstas į Romą studijuoti 
kanonų teisės. Grįžęs į Ka
nadą vėl darbavosi parapijų 
sielovadoje, o taip pat ėjo 
Hamiltono vyskupijos kuri
jos kanclerio pareigas. 2005 
m. buvo paskirtas Hamiltono 
augziliaru ir konsekruotas 
vyskupu. 

Konferencijoje "Skelbti 
Jėzų Kristų Azijoje šian
dien" Seule rugsėjo 1-5 d.d. 
dalyvavo 18 Azijos valstybių 
vyskupų konferencijų dele
gacijos, 30 katalikų pasau
liečių organizacijų, bažnyti
nių judėjimų ir bendruome
nių atstovai, iš viso 400 žmo
nių. Popiežiškosios pasau
liečių tarybos pirmininkas 
kard. Stanislaw Rylko Seulo 
katedroje vadovavo kongreso 
atidarymo Mišioms. Kongreso 
tikslas - išryškinti katalikų 
pasauliečių bendrą vaidmenį 

ir konkrečius uždavinius vyk
dant šią vienybės misiją, nu
statyti svarbiausias veikimo 
sritis, sukurti tinkamiausias 
krikščionių misijos vykdymo 
programas, tačiau labiau už 
viską jis turi priminti tikėji
mo ir pasitikėjimo svarbą. 

"Ad Fontes" studijų sa
vaitė vyko Kražiuose rugpjū
čio 1-8 d.d. Kitais metais 10-
metį švęsiančios "Ad Fon
tes" studijos - tai VU Filoso
fijos fakulteto organizuojami 
savaitę vykstantys renginiai, 
skirti ugdyti pamatinių Va-

karų Europos kultūros teo
loginių ir filosofinių vertybių 
pažinimą, lotyniškosios Ro
mos liturgijos praktiką, daly
vavimo joje įgūdžius. Studijų 
savaitės dienotvarkės pagrin
das - teoriniai kursai, prakti
niai užsiėmimai, lotyniškai 
giedamos Mišios bei liturgi
nės valandos. Savaitės žymė 
- tradicinės lotyniškosios Ro
mos liturgijos šventimas. 
Teologijos, liturgijos, griga
liškojo choralo, lotynų kal
bos paskaitas skaitė Vilniaus 
universiteto lektorius M. Ku
bilius, Lietuvos Muzikos ir 
teatro akademijos lektorius 
Jonas Vilimas, M. Romerio 
universiteto prof. V. Valatka. 
Giedojimo užsiėmimams va
dovavo Schola cantorum vil
nensis vadovas R. Gražinis. 
Iš viso šiais metais į "Ad Fon
tes" gilinosi apie 100 dalyvių. 

Dievo Motinos statulos 
vainikavimo 35-osios meti
nės buvo iškilmingai pažymė
tos rugsėjo 5 d. Seinuose. Iš
kilmei vadovavo Elko vysku
pijos, kuriai Seinai šiuo metu 
priklauso, ordinams vysk. 
Jerzy Mazur. Dalyvavo ir Vil
kaviškio vysk. Rimantas Nor
vila. Stebuklais garsėjanti 
Seinų Dievo Motina žinoma 
nuo 17 š. pradžios. Nedidelę 
medinę statulėlę 1602 m. Ka
raliaučiuje įsigijo pirmosios 
šventovės Seinuose steigėjas. 
Prie jos besimeldžiantys vie
tiniai gyventojai susilaukda
vo ypatingo Mergelės Mari
jos užtarimo ir Dievo malo
nių. 1610 m. iš Vilniaus atsi
kėlę dominikonai pasistaty
dino vienuolyną ir naują 
šventovę, kurios viena šoni
nė koplyčia buvo skirta Die
vo Motinos statulai. 1972 m. 
pop. Paulius VI leido Seinų 
statulą vainikuoti.1975 m. vai
nikavimo iškilmėj e dalyvavo 
tuometinis Krokuvos arki
vyskupas kard. Karolis Woj
tyla ir Lenkijos primas kard. 
Steponas Wyszynskis. 

''Atvedė Dievo malonė'' 
Rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas 
vyskupu monsinjoras Gintaras Grušas, iki šiol dirbęs Lietuvos 

Vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi 

Mons. G. Grušo įšventinimo vyskupu akimirka 

KUN. SAULIUS 
BUŽAUSKAS 

Vyskupo nominanto įšven
tinimo Mišių iškilmėms vado
vavo Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis. Kartu kon
celebravo Baltijos kraštų 

apaštališkasis nuncijus arki
vyskupas Luigi Bonazzi, Kau
no arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, SJ, Šiau
lių vyskupas Eugenijus Bar
tulis, Telšių vyskupas Jonas 
Boru ta, SJ, Vilkaviškio vysku
pas Rimantas Norvila, Vil
niaus arkivyskupijos augzilia
ras vyskupas Arūnas Poniš
kaitis, Kauno arkivyskupijos 
augziliaras vyskupas Jonas 
Ivanauskas, Vilkaviškio vys
kupas emeritas Juozas Ze
maitis, MIC, Vilniaus arkivys
kupijos vyskupas emeritas 
Juozas Tunaitis, svečiai iš už
sienio: Minsko-Mogiliovo ar
kivyskupas Tadeusz Kondru
siewicz, Gudijos vyskupų kon
ferencijos generalinis sekre
torius vyskupas Antoni Dzie
mianko, Lenkijos vyskupų 
konferencijos generalinis sek
retorius vyskupas Stanislaw 
Budzik, Bukarešto vyskupas 
augziliaras Cornel Damian 
(Rumunija), kunigai iš įvairių 
Lietuvos vyskupijų ir užsienio 
šalių. Iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos valstybės vadovai, liute
ronų ir stačiatikių bendruo
menių atstovai. Pagal seną 
tradiciją vyskupą nominantą 
mons. Gintarą Grušą prie al
toriaus atlydėjo du kunigai: 
kun. Lionginas Virbalas, SJ, 
ir Lietuvos kariuomenės ordi
nariato kurijos kancleris kun. 
Rimas Venckus. 

Iškilmėse buvo visiems 
parodytas ir perskaitytas lie
pos 2 d. popiežiaus Benedikto 
XVI pasirašytas raštas, kuria-

me skelbiama, jog Šventasis mas nuo aukos. Tai neatski
Tėvas priėmė Šiaulių vyskupo riama vyskupo gyvenimo da
Eugenijaus Bartulio atsistaty- lis. Niekas nematys maldos, 
dinimą iš Lietuvos kariuome- kančios, aukos, bet tai Kris
nės ordinaro pareigų ir nauju taus dovanoto pašaukimo da
kariuomenės ordinaru pasky- lis. Tai veiksminga tarnystė, 
rė Lietuvos Vyskupų konfe- per kurią Kristaus gyvenimas 
rencijos generalinį sekretorių pasieks kitus. Svarbu nebijoti 
monsinjorą Gintarą Grušą. likti ištikimam Kristui, būti 
Mišių pamoksle Vilniaus ar- prieštaravimo ženklu, ginti 
kivyskupas metropolitas kar- tiesą ir ieškoti žmonių, kad 

Vysk. G. Grušas visus laimina 

dinolas Audrys Juozas Bačkis 
sakė, kad vyskupo tarnystė 
skirta Kristaus pavyzdžiu tar
nauti Dievo tautai. Apaštalai 
ir jų įpėdiniai savo tapatybę 
gauna iš Kristaus, Gerojo Ga
nytojo. Ganyti kaimenę Kris
taus pavyzdžiu - tai rodyti 
meilę, paskatinti gręžtis į Die
vą. Vyskupas - ne iškilmių pa
puošalas, o maldos ir dvasinio 
gyvenimo žmogus, kuris nebi
jo nepopuliarių sprendimų, 
skelbia tiesą, liudija Kristaus 
pergalę. Niekas negalės ganyti 
kaimenės, jei nebus paklus
nus Kristui ir Bažnyčiai, kuriai 
patikėta nešti Dievo Dvasią 
visiems žmonėms. Kardinolas 
ragino naująjį ganytoją nebi
joti mokyti, aiškinti, tėviškai 
drausti. Ganytojo kelias, kaip 
ir paties Kristaus, neatsieja-

juos būtų galima parvesti pas 
Dievą. Ganytojui svarbu ug
dyti pagarbą žmogui, bendrys
tės dvasią, tautos meilę. Kar
dinolas kvietė malda lydėti 
naująjį ganytoją, kad šis gerai 
atliktų savo misiją. 

Po Visų šventųjų litanijos, 
kurios metu vyskupas nomi
nantas gulėjo kniūbsčias prie
šais altorių, visi Mišiose daly
vaujantys vyskupai ant jo gal
vos uždėjo rankas. Tai prime
na Šventosios Dvasios dova
nos perteikimą. Per konsek
racinę maldą, siekiančią anks
tyvuosius krikščionybės lai
kus, išlikusią Ipolito "Apašta
linėje tradicijoje", diakonai 
virš vyskupo nominanto gal
vos laikė atverstą Evangelijų 
knygą. 

Nukelta į 3-ią psl. 



Welles deklaracijos 70-metis 
Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Jungti

nėmis Amerikos Valstijomis grupės pirminin
ko, Nepriklausomybės Akto signataro Ema
nuelio Zingerio iniciatyva liepos 23 d. Vil
niaus Vašingtono skvere paminėtas prieš 70 
m. JAV Valstybės departamento priimtas pa
reiškimas, turėjęs didelės įtakos Baltijos vals
tybių okupacijos ir prijungimo nepripažinimo 
politikai ne tik JAV, bet ir daugiau kaip 80 pa
saulio valstybių. JAV Valstybės departamento 
pareiškimą 1940 m. liepos 23 d. paskelbė JAV 
valstybės sekretoriaus pavaduotojas, tuo metu 
laikinai ėjęs JAV valstybės sekretoriaus parei
gas Banjamin Sumner Welles. Jo vardu vėliau 
ir buvo pavadinta deklaracija. 

Renginyje dalyvavo ministeris pirmininkas 
Andrius Kubilius, Europos parlamento narys, 
Aukščiausios tarybos Atkuriamojo seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis, buv. preziden
tas Valdas Adamkus, JAV nepaprastoji ir įga
liotoji ambasadorė Lietuvos respublikoje 
Anne Elisabeth Derse, Vilniaus meras Vilius 
Navickas, seimo ir vyriausybės nariai, Lietuvos 
reziduojančio diplomatinio korpuso, akademi
nių institucijų, nevyriausybinių organizacijų 
bei pilietinės visuomenės atstovai. Renginio 
metu atidengta atminimo lenta su išgraviruo
tu Welles deklaracijos tekstu lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

Atidarydamas renginį jo iniciatorius Sei
mo užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
Emanuelis Zingeris pabrėžė Welles deklaraci
jos, kuria remdamasi lietuvių išeivija ir Lietu
vos diplomatinė tarnyba išeivijoje siekė at
kreipti pasaulio valstybių dėmesį į padėtį so
vietų okupuotose Baltijos šalyse, svarbą. E. 
Zingerio teigimu, šiandien, praėjus 70 metų 
nuo Welles deklaracijos ir JAV Baltijos valsty-

bių prijungimo nepripažinimo politikos pa
skelbimo, turime padėkoti savo sąjunginin
kams ir partneriams visame pasaulyje, rėmu
siems Lietuvą ir kitas Baltijos šalis jų nepri
klausomybės byloje ir pavadinti šią dieną Lie
tuvos Padėkos diena. Ministeris pirmininkas 

Andrius Kubilius infor
mavo, jog šia proga JAV 
prezidentui Barackui 
Obamai yra išsiųstas 
bendras trijų Baltijos 
valstybių ministerių pir
mininkų padėkos laiš
kas ir pažymėjo, jog da
bar, praėjus 70 metų po 
Welles deklaracijos pa
skelbimo, prieš 20 me
tų politinę nepri

Emanuelis Zingeris klausomybę atkūrusiai 

Lietuvai yra iškilęs kitas 
didelės svarbos uždavi

nys - atkurti savo energetinę nepriklausomy
bę ir tam pasiekti bus dedamos visos valstybės 
pastangos. 

Pirmasis nepriklausomos Lietuvos vado
vas - LR Aukščiausiosios tarybos-Atkuria
mojo seimo pirmininkas profesorius Vytautas 
Landsbergis aukštai įvertino JAV poziciją, 
kaip moralios ir sąžiningos politikos Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių okupacijos ir prijun
gimo atžvilgiu pavyzdį bei jos nuoseklumą. 
Profesorius V. Landsbergis paragino likti išti
kimiems moralios ir garbingos politikos princi
pams ir nesivadovauti tais realios politikos 
pirmumais, kurie gali virsti simpatijomis ma
žesniam blogiui, veikiančiam kaip didžiojo 
blogio pasiuntiniui bei grasinančiam įtraukti į 
politinio konformizmo liūną. TSŽ 

''Atvedė Dievo malonė'' 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Ši apeiga priminė, kad 
vyskupo uždavinys - drąsiai ir 
atvirai skelbti Evangeliją. Ant 
vyskupo nominanto galvos 
pagal seną paprotį kardinolas 
išliejo šv. Krizmos, įteikė 
Evangelijų knygą ir ant deši
nės rankos bevardžio piršto 
užmovė žiedą. Ant ganytojiš
ko žiedo išgraviruoti būdin
giausi vyskupo Gintaro Grušo 
herbo motyvai. Naujojo Lie
tuvos kariuomenės ganytojo 
herbo mėlyname fone pavaiz
duotas balandis, primenantis 
Šventąją Dvasią, dvylikos 
žvaigždžių vainikas, bylojantis 
apie Švenčiausiąją Mergelę 
Mariją, raudonas ir baltas 
spinduliai, liudijantys Kris
taus dovanojamas gailestin
gumo malones, o apačioje 
raudoname fone Gediminai
čių stulpai primena vyskupo 
troškimą darbuotis Lietuvos 
valstybės laisvei. Vyskupo 
tarnystės šūkis: "Gratia, Mi
sericordia et Pax" (Malonė, 
Gailestingumas ir Ramybė). 
Ant naujojo vyskupo galvos 
buvo uždėta mitra kaip šven
tumo siekio ženklas, jam įteik
tas pastoralas - vyskupo kaip 
ganytojo pareigų simbolis. Po 
Komunijos maldos visiems 
giedant iškilmingą padėkos 
himną Tave, Dieve, garbinam 
naujasis vyskupas, lydimas 
vyskupų ko-konsekratorių, 
Kauno arkivyskupo metropo-

lito Sigito Tamkevičiaus, SJ, ir 
Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio, ėjo per Vilniaus ar
kikatedrą laimindamas žmo
nes. 

Po visų iškilmių naujai 
konsekruotas vyskupas Gin
taras Grušas padėkojo Dievui 
ir žmonėms už suteiktas do
vanas. Jis prisiminė, kad jau 
trečią kartą atsigulė ant šios 

Vysk. G. Grušą sveikina 
Y.Adamkus 

Katedros grindų, atsiliepda
mas į Dievo ir Bažnyčios kvie
timą pašvęsti savo gyvenimą 
Jam ir Katalikų Bažnyčiai, nes 
šioje šventovėje priėmė dia
kono, kunigo ir dabar vyskupo 
šventimus. Naujasis vyskupas 
pabrėžė, kad į šią šventę at
vedė Dievo malonė ir patikėtą 
misiją galės atlikti tik su Šven
tosios Dvasios suteiktomis do
vanomis. Ganytojas dėkojo 
tėvams ne tik už gyvybę bei 

auklėjimą, bet ir už perduotą 
tikėjimo dovaną, jų ištikimos 
meilės Dievui ir vienas kitam 
:eavyzdį. Vyskupas dėkojo 
Sventajam Tėvui ir jo atstovui 
Lietuvoje - nuncijui arkivys
kupui Luigi Bonazzi už paro
dytą pasitikėjimą. 

Vyskupas pabrėžė, kad ši 
šventės data sieja iškilmės da
lyvius su Šventuoju Sostu, nes 
prieš septyniolika metų rug
sėjo ketvirtąją popiežius Jo
nas Paulius 11 lankėsi Lietu
voje. Naujasis vyskupas išreiš
kė padėką kardinolui Audriui 
Juozui Bačkiui ne tik už šven
timus, bet ir už pakvietimą at
vykti darbuotis į Lietuvą, už 
tėvišką meilę ir pasitikėjimą, 
taip pat visiems Lietuvos ga
nytojams, su kuriais per visus 
tarnystės metus teko laimė 
bendradarbiauti. Vyskupas 
Gintaras Grušas dėkojo vi
siems kunigams, vienuoliams, 
pasauliečiams, kurie iš toli ir 
arti lydėjo malda, džiaugėsi 
naujais savo bendradarbiais 
Lietuvos kariuomenės ordina
riate, kur buvo šiltai priimtas 
į bendruomenę. 

Po iškilmių visi norintys 
galėjo vyskupą Gintarą Grušą 
pasveikinti prie Vilniaus arki
katedros varpinės. Iškilmin
gas Mišias transliavo Lietuvos 
televizija. Tai antroji šiais me
tais Vilniaus arkikatedroje 
vykusi vyskupo įšventinimo 
iškilmė. Bažnyčios žinios 

(Ntrs. K. Ralio) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentė Briuselyje 
Rugsėjo 15 d. Lietuvos 

prezidentė Dalia Grybaus
kai tė Briuselyje dalyvavo 
neeilinėje Europos sąjungos 
vadovų tarybos sueigoje. 
Kartu su užsienio reikalų mi
nisteriais diskutuota, kaip 
geriau koordinuoti ES už
sienio politiką ir plėsti santy
kius su strateginiais Europos 
partneriais, ypatingą dėmesį 
skiriant bendradarbiavimui 
su sparčiai augančios eko
nomikos valstybėmis Azijoje 
- Kinija ir Indija. Energeti
nis saugumas, klimato kaita 
ir nediskriminacinė prekyba 
yra vieni svarbiausių klausi
mų, pabrėžė prezidentė. 

Susitiko Šiaurės vadovai 
Prieš neeilinę sesiįą D. 

Grybauskaitė dalyvavo Siau
rės ir Baltijos šalių (NB8) 
vadovų susitikime, kuriame 
aptarta regioninio bendra
darbiavimo stiprinimas, ša
lių pozicijos aktualiais ES 
klausimais ir koordinuoti 
veiksmai siekiant Europos 
paramos re__giono plėtrai. 
"Baltijos ir Siaurės šalių iš
minčių ataskaitoje" pateik
tos rekomendacijos numato 
efek~ius būdus, kaip pagi
linti S. Europos ir Baltijos 
šalių partnerystę. Prezidentė 
pabrėžė, kad elektros jungtis 
su Lenkija padės Lietuvai iš
sivaduoti iš energetinės izo
liacijos ir prisidės prie veiks
mingos energetikos rinkos 
regione sukūrimo. 

Susitikimas Vašingtone 
Vašingtone rugsėjo 15-

16 d. d. vyko Demokratijų 
bendrijos Parlamentinio fo
rumo susitikimas "Demok
ratijos ribos: iššūkiai Rytų ir 
Vidurio Europoje bei Pietų 
ir Centrinėje Amerikoje", 
kuriame dalyvavo seimo pir
mininkė Irena Degutienė. 
Susitikimo tikslas buvo pa
sidalinti mintimis apie de
mokratijos plėtrą ir proble
mas tuose kraštuose bei ap
tarti forumo ateitį. 

Susitikime aptarta foru
mo ateitis ir jo sekretoriato 
steigimo klausimai. Dalyviai 
pritarė sekretoriato steigi
mui Vilniuje. Pritarė ir visų 
susitikime dalyvavusių JAV 
institucijų ir fondų, kurie re
mia demokratinius proce
sus, demokratinių institucijų 
stiprinimą ir demokratijos 
vertybių sklaidą Rytų ir Vi
durio Europoje, atstovai. Jie 
finansuotų ir sekretoriato įs
teigimą bei veiklą. Numato
ma, kad ilgainiui Vilnius taps 
Demokratijos bendrijos tarp
parlamentinių ryšių, bendra
darbiavimo ir koordinavimo 
centru. 

Aukščiausios algos 
Vyriausybės strateginio 

koordinavimo departamen
to atlikta analizė parodė, 
kad iš 14 ministerijų Krašto 
apsaugos ministerija išsiski-

ria aukščiausiomis algomis -
vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis siekia 4,000 litų. 
Antra - Ūkio ministerija, 
kurioje alga vidutiniškai su
daro 3,500 litų, trečia-Ener
getikos ministerija, kurioje 
vidutinis darbo užmokestis 
siekia maždaug 3,400 litų. 
Pigiausi - Užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojai. Čia 
vidutinė alga yra maždaug 
1,700 litų. 

Pagal tyrimą Krašto ap
saugos bei Ūkio ministerijos 
išsiskiria ir viršininkų gausa. 
Krašto apsaugos ministeri
joje viršininkas vadovauja 
dviems darbuotojams, Ūkio 
ministerijoje - trims, Svei
katos apsaugos - beveik ke
turiems. Švietimo ir mokslo 
ministerijoje septyniems 
darbuotojams tenka vienas 
vadovas. Ministeriai tikina 
paveldėję tokias išskirtines 
sąlygas iš buvusios valdžios. 
Premjero A. Kubiliaus teigi
mu, reikia ir toliau bendrų 
pastangų sistematizuoti visas 
valdymo struktūras. 

IAE uždarymo kaina 
Valstybės revizoriams 

pažėrus priekaištų dėl neat
sakingai naudojamų Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
uždarymo fondo lėšų, vy
riausybė teigia, kad rūpinasi 
pagrindinio darbdavio nete
kusiu regionu. Premjero tar
nyba pranešė, jog IAE veik
los nutraukimo socialiniams 
ir ekonominiams padari
niams švelninti iš IAE veik
los nutraukimo fondo skirta 
3 min. litų. 10 min. litų energi
jos efektyvumo didinimo 
projektams skirta iš ES pa
ramos, dar 7 mln. litų pridė
tinės vertės mokesčio išlai
doms padengti numatyta 
skirti iš valstybės biudžeto. 
Be to, Ignalinos AE regionas 
šiemet gaus apie 80 mln. litų 
iš Energetikos ministerijos 
administruojamų finansinių 
šaltinių. 

Valstybės revizorių nuo
mone, Ignalinos AE veiklos 
nutraukimo fondo lėšos turi 
būti paskirstomos pagal aiš
kius kriterijus, o atsiskaity
mas už jų panaudojimą turi 
būti išsamesnis ir viešas, pra
nešė Valstybės kontrolė, ku
rios revizoriai vertino fondo 
2009 m. ataskaitą ir lėšų nau
dojimo teisėtumą. Pernai į 
IAE uždarymo fondą su
rinkta daugiau kaip 51 mln. 
litų, o išleista beveik 37 mln. 
litų. Numatoma, kad 2010-
2012 m. Ignalinos regiono 
gyventojams ir toliau bus tai
komas 50% mažesnis elekt
ros energijos tarifas. Dėl šios 
lengvatos bendrovė "Rytų 
skirstomieji tinklai" (RST) 
kasmet negauna iki 8 mln. 
litų pajamų. Lengvatinis ta
rifas IAE regiono gyvento
jams bus taikomas iki 2016 
m., jį palaipsniui mažinant. 
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Prisimenant praeitį. Kairėje viršuje - Anapilio sodybos įsteigėjas k:un. Petras Ahbalis, miręs prieš 30 metų; apačioje - statybos darbai 1977 m.; dešinėje -
Anapilio sodyba iš lėktuvo kūrimosi pradžioje-Lietuvos kankiniq švent.off, pastatai, autoaikštė ir Šv. Jono kapinės 

Genys margas, o darbuotojai dar įvairesni 
ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Nebent gyventume kaip 
atsiskyrėliai kokioje saloje, 
norim nenorim, esame santy
kyje su kitais žmonėmis. La
bai taikliai tuos ryšius aptarė 
ČS inicialais pasirašytas veda
masis Tėviškės žiburiuose 
(2007.11.6). Tun kalbama apie 
keturius žmonių gyvenimo ra
tus. Pirmajame rate esti arti
moji aplinka, šeima, namai, 
darbai, pramogos, uždarbiai, 
laisvalaikiai. Antrasis ratas 
yra didesnis ir apima visuo
meninę, organizacinę, bend
ruomeninę veiklą, jos sėkmes 
ir netobulumus. 'Ifečiasis ra
tas - Lietuva. "Sunku įsivaiz
duoti šių dienų išeiviją be Lie
tuvos, į kurią žvilgsniai nuola
tiniai ... Žinios iš tėvynės dau
geliui labiau savos, negu žinios 
apie gyvenamąjį kraštą". Ket
virtasis ratas aprėpia visą pa
saulb 

Sio mano rašinio dėmesys 
tenka pirmajame rate turin
tiems darbus pragyvenimui ir 
trečiajame rate besidarbuo
jančius visuomenininkus. Va
dybos literatūroje ir populia
rioje spaudoje pilna įvairių 
darbo stilių ir darbuotojų cha
rakterizavimų. Aišku, čia jų 
visų net nebandysiu išvardin
ti. Apsistosiu tik ties vienu ga
limu darbuotojų apibūdini
mu. Šiais laikais madinga kal
bėti apie darbo komandas. 
Savo pastabas apribosiu dir
bantiems kartu su kitais ko-

kioje nors komandinėje struk
tūroje. 

Komanda visada turi ka
pitoną ar viršininką. Jo ar jos 
žinioje yra pati komanda. 
Idealiai, komanda žino savo 
užduotį, yra energinga, suma
ni ir darbšti, laiku atliekanti 
savo darbus ir įsipareigojimus. 
Tui ideali komanda. Tukioje 
komandoje dirbti yra vienas 
malonumas ir pats darbas 
tampa daugiau negu tik gau
namas čekis. Gyvenime daž
nai būna įvairiau. Tiek pats 
komandos kapitonas, tiek ir 
komandos nariai gali turėti 
savo silpnybių, savo kapryzų 
bei nepriteklių, kurie įtakoja 
kitus narius. Iš arčiau pažiū
rėkime į penketą tipų, kurie 
komandos darbą komplikuoja 
ar net jam kenkia. 

Vieną tipą galima charak
terizuoti kaip viršininko neap
kenčiantį žmogų. Toks savo 
elgesį pateisina galvodamas, 
kad visi viršininkai yra nesu
gebantys tironai. Tokiems jis 
atsisako "padlaižiauti". Jis su
gaišta daug laiko ieškodamas 
prie ko prisikabinti. Tučiau 
retai jis yra pašalinamas iš 
bendrovės ar įmonės, nes turi 
profsąjungos apsaugą ar ko
kių ypatingų sugebėjimų, rei
kalingų firmai. Viršininkai jį 
toleruoja. Bendradarbiams 
geriausia su tokiu nesileisti į 
kalbas, ignoruoti jo skundus 
bei aimanas. Pasijutus išjung
tam iš grupės ar komandos, jo 
dejonės irgi išblėsta, nes ne
bėra kas jo dejonių klausytų 

ar net joms iš mandagumo 
pritartų. 

Komandos gali turėti ir 
savo žvaigždę. Tui rezultaty
vūs darbuotojai, be kurių fir
ma nukentėtų. Daugelis svar
biausių komandos narių yra 
žvaigždės, kurios yra kūrybin
gos ir našios. Tučiau kai kurios 
žvaigždės gali tapti pagyrū
nais ar peštukais. Pajutę savo 
svarbą jie pervertina savo ga
lią ir ima su kitais nesiskaityti. 
Jei kas su jais nesutinka, tokius 
išvadina "nesupratlyvais" atsi
likėliais. Kitos perdegusios 
žvaigždės komandoje atsiri
boja nuo įprasto nuomonių ir 
sumanymų apsikeitimo ir pa
syviai leidžia suprasti, kad tu
rimos diskusijos yra mėgėjiš
kos ir nevertos dėmesio. Va
dovybei žvaigždės yra reika
lingos. Kolegoms lieka priim
ti jos geras savybes ir nekreipti 
dėmesio j pasirodančius trū
kumus. Zvaigždžių silpnybė 
yra jų besaikis noras būti gi
riamoms ar net garbinamoms. 
Daugelis žvaigždžių turi savi
mi nepasitikėjimo kompleksą. 

Turime ir simuliantų tipą. 
Šie komandos darbuotojai 
dažnai yra buvę žvaigždėmis, 
bet dabar besiilsiančiomis ant 
kadaise užsitarnautų lauro 
vainikų. Iš jų sklindanti apati
ja gali būti labai kenksminga. 
Jie be žodžių kitiems sako, 
kad pagarbos yra užsitarnavę 
ir savo duoklę jau atidavę. 
Jiems nebėra reikalo draskytis 
ir stengtis. Jų mėgstamas už
siėmimas yra sriubčioti kavą 

ir kitiems bendradarbiams pa
sakoti apie savo buvusius žyg
darbius. Simuliantai turi tam 
tikrą savo užimamos pozicijos 
garantą, nes jie, bent anks
čiau, buvo labai svarbūs orga
nizacijai. 

Kas nėra girdėjęs ir pats 
pažinojęs žmonių, kurie savo 
nerangumui pateisinti turi vi
są krūvą "pasiteisinimų". Tui 
jų kompiuteris ištirpo, tai il
gai nematyta teta apsilankė, 
tai tėvas susirgo ir t.t. Vienoje 
mano darbovietėje bent pora 
kartų metuose viena sekreto
rė savo viršininkei telefonu 
pranešdavo, kad neatvyks į 
darbą, nes teta mirė. 1Ų tetų 
tikrai daug turėta, nes per de
šimtį metų jos mirusių tetų 
susidarė apie 20! Kiti populia
rūs darbo apleidimo pasiteisi
nimai - nugaros spazmos, ne
santaika su sutuoktiniu ar 
meilužiu, nesuvaldomi vaikai, 
sugedęs automobilis ir t.t. Pa
siteisinimo "specialistai" yra 
tikrai įgudę išsisukinėjimo ir 
pasiteisinimo akrobatikoje. 
Vengtina su tokiais laiką pra
leisti ar juos užstoti, jų vardu 
sugalvoti dar daugiau pasitei
sinimų. 

Pagaliau laikas susipažinti 
su komandos narcizu. Tukiam 
kiekvienas užduotas darbas 
ar darbelis yra proga save pa
blizginti prieš kitus. Siekdami 
savo garbės, narcizai neven
gia savo kolegų sabotuoti. Ko
mandos posėdžiuose narcizai 
su užriesta nosyte kritikuoja 
kitų mintis ir planus, juos va-

dindami paviršutiniškais, ne
apgalvotais ar neužbaigtais. 
Kolegoms bandant atsispirti, 
jie yra apšaukiami esantys 
konkurencingais. Narcizų gal
vojime jie visada yra teisūs, o 
visi kiti lieka žiopliai. Dažnai 
jie žaibiškai iškyla, gauna pri
pažinimą, pakėlimus, bet pri
sireikus pagalbos ar kokios 
paramos iš kitų jos nebesusi
laukia. Pasitikėjimo ir pagar
bos saitai niekada nebuvo kul
tivuoti, todėl jų ir nėra reika
lui atėjus. 

Gali atrodyti, kad, kas iki 
šiol pasakyta, tinka tik pilną 
laiką dirbantiems kokioje raš
tinėje, įstaigoje ar firmoje. Iš 
tikrųjų, šie penki darbuotojų 
tipai užtinkami bet kur, sve
timtaučių ir lietuvių tarpe. Jų 
esama ir mūsų organizacijose, 
ir klubuose bei parapijose. 
Visi šie visuomeniniai telki
niai turi valdybas, tarybas, 
komitetus ar panašias vado
vybes. Idealių grupuočių yra 
mažai. Visose galima sutikti 
bent vieną ar keletą darnios 
veiklos stabdukų (tai nauja
daras, reiškiąs asmenį, kuris 
stabdo bendro gėrio pasieki
mą). Pagarbiai prisimename 
visus, kurie kūrybingai ir dar
niai dirba visuomeninį darbą. 
Tuo pačiu norime atkreipti 
dėmesį į bendros veiklos alin
tojus, juos bent prabėgomis 
aptardami ir perspėdami kitus 
apie jų buvimą ir galimą 
kenksmingumą. Prisimena lo
tyniškas posakis - "Caveat 
emptor!" 

• Kaip ypatingas uždavinys dabartinėj gadynėj, manding, turėtų būti: įtrauk
ti didesnius žmonių būrius, platesnę visuomenę į aktyvesnį darbą dėl tikėjimo ir 
Bažnyčios apgynimo ir praplatinimo. 

darbo. Darbo begalės, o žmonių maž,a arba ir visiškai nėra. Tai tiesa. Bet kas čia 
kaltas, ar ne mes patys! 

• Kiek gero galėtų padaryti pasaulifldai ryrai ir moterys, kad juos tik pirmiau 
gerai tikėjimo iJmokius, apmetus, supažindinus su mūs Bafnyčios reikalais, kad 
juos uždegus švento uolumo ugnim~ o paskui, kad gerai suorganizuotus būriais 
patraukus prie darbo dėl tikėjimo praplatinimo. 

• H visų pusių girdisi aimanavima~ kad mums trūksta tinkamų žmonių prie 

• Reikia mums žmonių, tai stenkimės mes juos sau išsiauklėti, išsilavinti. 
Nuo to, man rodos, ypatingai reiktų pradėti mums visus visuomenės Kristuje 
atnaujinimo darbus. 

• Pamylėk darbštų gyvenimą - sekdamas ŠVč. P. Mariją, ŠV. Juozapu ir pačiu 
llganytoju Jėzum~ kuru buvo neturtingas ir darbštus nuo savo jaunatvės. 

Iš pal. Jurgio MatulaiBo užrašų 



Tada ir dabar 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Pažiūrėkime betgi į save 
arčiau. Koks mūsų tikėjimas? 
Ateitininkai, kaip ir visi kiti, 
yra paveikti aplinkos ir be as
meninio santykio su Jėzumi 
nepajėgia atsilaikyti šio pa
saulio įtakai. Nelemčiausia 
tai, kad iš viso imama prarasti 
gėrio ir blogio skyrimą, nes 
sofistinės ideologijos viskam 
randa pateisinimą. 

Užbaigdamas tą pirmąjį 
klausimą noriu pacituoti prof. 
Simo Sužiedėlio žodžius, pa
sakytus prieš daugelį metų, 
vienoje ateitininkų konferen
cijoje Klyvlande: "Pažiūrėki
me į save, kaip į veidrodį 
Evangelijos šviesoje ir tada 
pamatysime, kokie mes esame 
ateitininkai". 

Antras klausimas: KJ;Į mes 
matome aplink save? 

Kokia mūsų aplinka? Do
vydai tis, atsakydamas į tą 
klausimą, 1910 metais, rašo: 
"Matome, jog dauguma atsi
sakė nuo Dievo, nuo Kristaus 
ir Jo tiesos. žmogus nori būti 
pats sau dievas, jis nori atsipa
laiduoti nuo antgamtinio jun
go, nori būti "laisvas". Jam 
vadovauja jau ne Dievo įstaty
mai, bet žmoguje gyvenančioji 
nuodėmė". Dovydaitis tą ap
linką savo straipsnyje gana iš
samiai apibūdina. Ar daug kas 
yra pasikeitę 2010 metais? 
Kokia mūsų aplinka šiandien? 
Girdime tuos pačius šauks
mus, gal tik garsesnius ir daž
nesnius. Thda priešas gal buvo 
labiau pastebimas ir buvo 
daug lengviau jį atpažinti. 
Šiandien jis ateina užsimaska
vęs, apsivilkęs "avinėlio dra
bužiais" ir dažnai jo neatpa
žįstame, priimame jį į savo 
namus. Įsigalėjo nauja religija 
- tai pasaulietiškas huma
nizmas. 

'Ifečias klausimas: Mūsų 
pareigos, siekiai ir keliai prie 
jų? 

Dovydaitis savo ilgame ir 
ypatingai gerai ir sistemiškai 
paruoštame (veikiant Šv. 
Dvasiai) straipsnyje prieina 

Kioskas Kauno Laisvės alėjoje 

prie konkretaus šauksmo, iš 
kurio gimė ateitininkai: "Pasi
likę Kristaus Bažnyčioje, kuri 
yra paties Kristaus kūnas, 
mes prieš visą pasaulį ištaria
me: 'Instaurare omnia in 
Christo' (Ef.1,10) - Visa at
naujinti Kristuje. Tą ištaru
sieji prisiimame pirmutinę 
didžiausią pareigą atnaujinti 
Kristuje save, atnaujinti Kris
tuje savo gyvenimą, parodyti 
savo gyvenimo darbais ir elge
siu, kad mums šie žodžiai tai 
ne tuščia frazė, kad mes savo 
gyvenime vadovaujamės kito
kiu mokslu ir principais, kad 
mes savo gyvenime siekiame 
kitokio tikslo". Vėliau savo 
straipsnyje Dovydaitis krei
piasi į visus: "Thigi, broliai ir 
sesės Kristuje, visi, kurie mylit 
iš širdies Kristų ir tikrai norite 
pagal Jo mokslą gyventi, kuo 
greičiausia paduokime vienas 
kitam ranką ... ir kartu vykdy
sim gyvenime mūsų didžiau
sią uždavinį: Visa atnaujinti 
Kristuje. Į tą Dovydaičio 
šauksmą atsiliepė šimtai jau
nuolių, ir taip gimė ateitinin
kai, kurių gyvybė dar matosi 
po 100 metų. 

Dabar 
Klausiame save: kiek mes 

dar gyvi šiandien, ką turime 
daryti, kad ta liepsna dar ne
užgestų? Man atrodo, kad 
jeigu ateitininkai dar šiandien 
yra gyva organizacija, kad iš
liko per visas audras, tuo 100 
metų laikotarpiu, tai yra tik 
dėl to, kad esame įsijungę į 
Tą, kuris yra Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas. Elektros lemputė 
užgesta, kai išjungiame srovę. 
Užgestume ir mes, kai išsijun
giame iš šviesos. Manau, kad 
tai svarbiausia. Thda visi kiti 
principai sukrinta į savo vietas 
ir, anot dr. J. Girniaus, gali
me: "visus savo kasdieninius 
rūpesčius spręsti visa krikš
čioniškąja atsakomybe. Nors 
mūsų kasdienybė yra sunki, 
tačiau dvasios didybė yra ly
giai visiems atvira ir galima 
visais laikais". Išlikome gyvi. 
Thi parodė ką tik įvykęs atei
tininkų kongresas. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 
apie 3000 ateitininkų, tiek pat 
ir užsienyje. Ateitininkų auk
lėjimo misija per šiuos dešimt
mečius atnešė labai svarbų ir 
svarų derlių: buvo išauginta 
nauja, šviesi karta. Daugybė 
svarbių asmenybių Lietuvos 
kultūriniame, akademiniame, 
visuomeniniame ir politinia
me gyvenime atėjo iš ateiti
ninkų sąjūdžio. Nors nepri
klausomoje Lietuvoje irgi bu
vo sunkumų, kai 1930 metais 
moksleivių sąjūdis buvo val
džios uždraustas, ir ateitinin
kų veikėjai dėl šio uždraudi
mo nukentėjo, tačiau sąjūdis 
toliau veikė ir klestėjo. Skai
čiuojama, kad 1940 m. buvo 
10,000 ateitininkų. 

Man pačiam buvo didelė 
privilegija vadovauti prieš
kongresinei stovyklai Daina
voje 1970 metais. Buvau pa
kviestas, nors tos stovyklos 
ruošime neprisidėjau. Tai bu
vo lygiai prieš 40 metų. Viena 
iš paskaitų buvo kun. Stasio 
Ylos: "Ar ateitininkija išliks 
per ateinančius 40 metų?". Jo 
atsakymas buvo: "taip" ir dėl 
dviejų priežasčių: l) didžiau
sias moksleivių sąjungos skai
čius, 11,000 narių per uždrau
dimo laikotarpį Lietuvoje ro
do, kad ateitininkai yra akty
vūs ir gali dinamiškai veikti, 
kada jie yra draudžiami. Tus 
dešimtmetis buvo pats kūry
bingiausias mūsų istorijoje; 
2) Ateitininkai dvasioje visa
da išliko tokie, kokie jie buvo, 
nors jie ir išgyveno emigraciją 
ir visokius trėmimus į Sibirą 
ir koncentracijos stovyklas. 
Kun. Yla dar pabrėžė, kad 
ateitininkija išliks ne tik gyva, 
bet ir veiksminga. Dabar, po 
40 metų, matome, kad jis bu
vo teisus. 

Mes liksime gyvi ir toliau, 
nes sekame Tuo, kuris yra 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, 
sekame Kristumi, kuris kalba 
ir veikia mumyse. Šito norėjo 
Paulius, šito - Pijus X, šito ir 
mūsų Dovydaitis, kai jie visu 
balsu šaukė: "VISA ATNAU
JINTI KRISTUJE!" 

Ntr. V. Pačkausko 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Mažiau bedarbių 
Kanadoje per vasarą ne

darbas sumažėjo iki 8%, 5 
didžiausi bankai per 3-ąjį 
ketvirtį gavo pelno. Nors 
ekonominiai sunkumai dar 
nesibaigė, Kanados finansų 
ministeris J. Flaherty tvirti
na, kad laikas atsisakyti kai 
kurių krizės laikui priimtų 
finansinių pakeitimų. Jau 
panaikinta programa, pagal 
kurią buvo prailgintas ne
darbo pašalpos mokėjimo 
laikas iki 5 savaičių visiems, 
iki 20-ties - ilgamečiams 
darbininkams. Priimant atei
nančių metų biudžetą, bus 
sugrąžinama senoji tvarka, 
mokant didesnes nedarbo 
pašalpas. Ontario provinci
jos liberalų vyriausybės va
dovas, profsąjungos, ypač 
automobilių pramonėje, tam 
prieštarauja. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper atsisako ketinimų 
iš federacinio fondo paremti 
stadionų ir sporto centrų sta
tybą Kvebeko, Edmontono, 
Regina ir kituose Kanados 
miestuose. Prieš šį siūlymą 
pasisako ne tik opozicija, bet 
ir konservatorių vyriausybės 
šalininkai M. Bernier, E. 
Stelmach ir kiti. Kanados 
mokesčių mokėtojų federa
cija vyriausybei nusiuntė pa
reiškimą. Jame nepritariama 
ketinimams skirti milijonus 
dolerių profesionalaus spor
to komandoms, kai valsty
bės paramos laukia kitos 
daug svarbesnės socialinio 
gyvenimo sritys. 

Br. Kolumbijos finansų 
ministeris Colio Hansen 
pranešė, kad provincijos 
biudžeto skola sumažinta 
daugiau kaip $335 mln. ir 
dabar siekia $1.4 bln. Padi
dinus korporacinių verslovių 
mokesčius, buvo įmanoma 
sukaupti šią sumą. Jeigu pro
vincijai pavyktų išlaikyti ir 
padidinti skolos mažinimo 
spartą, po 2014 m. jau gali
ma tikėtis viršpelnio. Thčiau 
finansų ministeris įspėja 
provincijos gyventojus. Jei 
kitąmet planuojamas refe
rendumas dėl HST atšauki
mo laimėtų, provincijos eko
nomika vėl sugrįš į tas pačias 
vėžes. Atsisakius šiemet įves
to HST, sulėtės ekonominis 
augimas, federacinei vyriau
sybei tektų sugrąžinti $1.6 
bln. išmokoms skirtų lėšų. 

Hazel McCallion, 89 m. 
dabartinė Mississaugos mies
to (ON) merė, savo kandida
tūrą siūlo 12-ajam terminui. 
Ji įsitikinusi, kad praėję jos 
vadovavimo dešimtmečiai -
geriausia reklama rinkėjams. 
Ilgametės ir populiarios 
miesto vadovės nebaugina ir 
pastarųjų metų tyrimas bei 
kaltinimai piktnaudžiavimu 
tarnybine padėtimi ir nede
ramu tarpininkavimu, skiriant 
$14 min. vertės žemės sklypą 
jos sūnaus verslovei. Missis
saugos vadovė H. McCal-

lion, sumaniai vadovaudama 
miesto savivaldybei, vadina
mąjį "Toronto miegamąjį 
priemiestį" pavertė nepri
klausomu, save išlaikančiu 
miestu su reikiamu komuna
linių ir socialinių paslaugų 
tinklu. 

Bell Canada Enterpri
ses (BCE) įsigyja CTV už 
1.3 bln. dol. Tukį žingsnį pa
skatino bendradarbiavimas 
su televizijos programų kū
rėjais Vankuverio olimpia
doje. Jos metu abipusiu susi
tarimu olimpines varžybas 
galėjo matyti ne tik televizi
jos, bet ir Bell kitų elektroni
nių ryšių priemonių naudo
tojai. Tui atvėrė naujas rin
kos ir verslo galimybes ir te
levizijos kūrėjams, ir ryšio 
tiekėjams. Perėmusi CTV 
2011 metų viduryje, BCE pa
gal paslaugų apimtį ir įvai
rovę bus didžiausias Šiaurės 
Amerikos ryšių verslo darinys. 

Toronto tarptautinis ki
no festivalis (TIFF) jau 35 
rudenį sukvietė kino kūrė
jus, aktorius ir žiūrovus į sa
vo renginius. Į festivalį at
vežtos 35 meninių kino filmų 
premjeros, žiūrovai kviečia
mi žiūrėti atrinktų iš archyvų 
100 geriausių kino filmų. 
Svarbi festivalio akimirka -
įkurtuvės naujoje būstinėje. 
Turonto senamiestyje King 
ir John gatvių sankryžoje ati
daryti modernūs Kino na
mai, pavadinti pagrindinio 
statybos rėmėjo BELL vardu 
Bell Lightbox. Žemės sklypą 
skyrė žinomų kino kūrėjų ir 
kultūros rėmėjų Reitrnan 
šeima; jų vardu pavadinta ir 
aikštė, kurioje yra naujieji 
Kino namai. Beveik $200 
min. vertės pastate, be nuo
latinės TIFF festivalio admi
nistracijos būstinės, yra 5 ki
no salės, mokymo studijos, 2 
parodų galerijos, kavinės, 
restoranai. Šiemet įprasti
nius festivalio renginius -
kino filmų premjeras, susiti
kimus su aktoriais ir režisie
riais papildė ne visai šven
tiškas įvykis. Jau pirmąją fes
tivalio dieną streikavo Royal 
Turk viešbučio darbuotojai, 
vėliau pasikeisdami kitų 
viešbučių darbuotojai. Visai 
nelauktai streikuotojus pa
rėmė JAV aktorius aktyvis
tas Martin Sheen. 

Montrealio McGill uni
versitetas - geriausių pasau
lio universitetų sąraše įrašy
tas 19-uoju. Turonto universi
tetas - dešimčia vietų žemiau 
- 29-asis. Montrealio McGill 
universitetas įsteigtas 1821 
m.; šioje mokslo įstaigoje 
dabar studijuoja studentai iš 
150-ties valstybių. Jame yra 
stiprūs ir kūrybingi mokslo 
tiriamieji centrai. Universite
tų lyginimo apklausą surengė 
pasaulyje pripažinta statis
tinės informacijos organi
zacija QS World University 
Rankings. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ 

BNS žiniomis, per pen
kerius metus Kaunas prara
do tiek žmonių, kiek gyvena 
visame Raseinių mieste. Vi
suomenės sveikatos biuro 
duomenimis, nuo 2004 m. 
gyventojų skaičius Kaune 
sumažėjo 11,000, t.y. 3.2%. 
Šiuo metu Kaune nuolat gy
vena truputį daugiau kaip 
350,000 žmonių. Statistikos 
departamento duomenimis, 
2006 m. Kaune gyveno 19.5% 
pensinio amžiaus žmonių, o 
2009 m. jų buvo 0.2% dau
giau. Per 4 metus jaunų kau
niečių iki 15 metų sumažėjo 
nuošimčiu, iki 15.5%. Lygi
nant su vidutiniu gyventojų 
amžiumi, šalies gyventojai 
yra kiek jaunesni už kaunie
čius. 2009 m. vidutinis Kau
no miesto gyventojų amžius 
buvo 39.7 metai, apskrities 
- 39.4, Lietuvos - 39.2 me
tai. Pastaraisiais metais su
mažėjo ir Kaune sukuriamų 
šeimų skaičius. 2007 m. Kau
no rotušėje susituokė dau
giau kaip 3,000 porų, o pra
ėjusiais metais buvo 2,300 
jaunavedžių. 

PROFESINIŲ MOKYKLŲ 

LANKYMAS 
Švietimo ir mokslo mi

nisterijos (ŠMM) duomeni
mis, šiais metais į profesinio 
mokymo įstaigas priimta 
21,518 mokinių - 2,000 dau
giau negu planuota. Apie 
40% priimtųjų pasirinko 
profesines mokyklas jau tu
rėdami brandos atestatus. 
Tokios tendencijos liudija, 
kad profesinis mokymas 
stiprina savo autoritetą ir 
vis labiau atliepia darbo 
rinkos poreikius. Prieš dve
jus metus į profesines mo
kyklas stojo 5,200 baigusių 
vidurines mokyklas, pernai 
jų buvo 7,100, o šiemet jau 
priimta 8,500 turinčių bran
dos atestatus. Į profesines 
mokyklas gali stoti įvairaus 
amžiaus bei išsilavinimo 
jaunuoliai, įgiję pagrindinį 
ar vidurinį išsilavinimą. 
Profesinis mokslas suteikia 
galimybę tęsti studijas kole
gijose ar universitetuose. Į 
universitetus ir kolegijas šie
met priimta 30,361 pirma
kursis. 

MAŽIAU NUSIKALTIMŲ 
Policijos departamentas 

skelbia, kad šiemet per 8 
mėnesius užregistruota 4% 
mažiau nusikalstamų veikų 
nei tuo pačiu laikotarpiu 
pernai. Sausį-rugpjūtį šalyje 
užregistruota beveik 53,700 
nusikalstamų veikų, o per 
praėjusių metų t~ patį lai
kotarpį - 55,900. Siemet iš
tirta 24,300 nusikalstamų 
veikų, arba 45.4%, o pernai 
buvo ištirta santykinai ma
žiau - 43.6% nusikaltimų. 
Minėtu laikotarpiu policijos 
įstaigose registruota mažiau 
nužudymų, plėšimų, vagys
čių, turto sunaikinimo ar su-

gadinimo, netikrų pinigų ar 
vertybinių popierių pagami
nimo, laikymo ar realizavi
mo atvejų. Tačiau išaugo nu
sikalstamų veikų, susijusių 
su psichotropinėmis ir nar
kotinėmis medžiagomis, au
tomobilių vagysčių, sukčia
vimų, kontrabandos, netei
sėtų namų gamybos stiprių 
alkoholinių gėrimų ir apa
ratų gaminimo, laikymo, ga
benimo atvejų. 

IGF-2010 KONFERENCLJA 
Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė rugsėjo 14 d. Vil
niuje atidarė 4 dienų pasau
linį Interneto valdymo foru
mą IGF-2010, kuriame daly
vavo apie 1,500 dalyvių iš 70 
pasaulio valstybių, įmonių 
"AT&T", "Google'', "Face
book", "Microsoft", "Pay
Pal", "Cisco", įvairių pasau
lio reguliavimo tarnybų, 
universitetų atstovai. Pavie
nės valstybinės pastangos 
neįveiks globalių iššūkių in
ternete, todėl tarptautinė 
bendruomenė turi stiprinti 
bendradarbiavimą, teigė 
prezidentė. Be globalaus 
elektroninio tinklo neįsi
vaizduojamas šių dienų 
verslas, kultūra, laisvalaikis, 
sakė ji, atkreipdama dėmesį, 
jog per pastarąjį dešimtmetį 
išaugo nepilnamečių išnau
dojimas, vagystės, dešimte
riopai - interneto incidentų 
skaičius. Todėl siekiant sta
bilumo internete, būtinas 
bendradarbiavimas tarp vers
lo ir valdžios. Su tuo sutiko 
verslo atstovai. Bendrovės 
"Google" atstovas Max Sen
ges irgi teigė, jog verslas ir 
valdžia turi siekti "konsen
suso'', bet pridūrė, jog inter
netas neturėtų būti regu
liuojamas valstybės. 

KUR GERIAUSIA? 
Lietuvoje geriausia gy

venti Neringoje, Kaune ir 
Vilniuje, o blogiausia - Pa
gėgių, Kalvarijos ir Šalči
ninkų rajono savivaldybėse, 
rodo savaitraščio "Veidas" 
tyrimo rezultatai. Įvertini
mas sudarytas pagal 21 kri
terijų, tarp jų - gyventojų 
skaičiaus pokytį, nedarbo, 
nusikalstamumo lygį, gydy
tojų, veikiančių įmonių, kul
tūros centrų skaičių, tiesio
gines užsienio investicijas. 
Neringos savivaldybė pir
moj e vietoj e buvo ir 2008 
m. vertinime. Kauno miesto 
savivaldybė į antrąją pozi
ciją pakilo iš ketvirtosios, o 
trečioje vietoje likusi sosti
nė, palyginti su ankstesniu 
vertinimu, pakilo per septy
nias vietas. Be šių savivaldy
bių į pirmąjį dešimtuką taip 
pat pateko Klaipėda, Kė
dainių rajonas, Druskinin
kai, Palanga, Panevėžys, Ša
kių rajonas ir Mažeikiai. 'fy
rimo autorių teigimu, pras
čiausiai Lietuvoje gyventi 
yra Pagėgių, Kalvarijos savi
valdybėse ir Šalčininkų ra
jone. RSJ 

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

Lietuviškos pamaldos Kanados 
kankinių šventovėje Midlande 

Lietuviškose pamaldose Midlande š.m. rugpjūčio 22 d. dalyvavę iš. k. - diak. dr. K. Ambro
zaitis, kun. R. Bukauskas, OFM, kun. J. Sileika, OFM, kun. A. Malakauskis, OFM, prel. 
J, Staškevičius Ntr. K. Poškaus 

Kanados lietuvių katalikų 
centras kasmet rugpjūčio mė
nesį rengia lietuviškas pamal
das Lietuvos kankiniams pri
siminti Kanados kankinių 
šventovėje Midlande. (Maž
daug dviejų valandų kelionė 
automobiliu į šiaurę nuo To
ronto). Šalia šventovės yra 
pastatytas gražus, tautine or
namentika papuoštas lietu
viškas kryžius, išlaikomas 
Centro. Midlande iškilmės yra 
religinė šventė, kurią sudaro 
ėjimas kyžiaus kelio, lietuvių 
kunigų atnašaujamos Mišios, 
organizacijų dalyvavimas su 
vėliavomis, maldos ir Tautos 
himnas prie to lietuviško kry
žiaus. Pamaldas pasikeisda
mos organizuoja Hamiltono 
Aušros Vartų, Anapilio Lietu
vos kankinių ir Toronto Prisi
kėlimo parapijos. Šiemet pa
maldas organizavo Toronto 
Prisikėlimo parapija. 

Kaip jau įprasta, Katalikų 
centras pasamdė autobusą, 

kuris surinko tautiečius iš Ha
miltono Aušros Vartų parapi
jos ir iš Toronto Prisikėlimo 
parapijos ir atvežė į Midlan
dą. Keliavo 49 žmonės. Jau
niausia keliautoja buvo 10 
metų amžiaus Nastutė Wal
ker, o vyriausias keliautojas -
98 metų amžiaus Stasys Janu
šonis. Autobuso keliautojai 
džiaugėsi, kad Katalikų cent
ras vėl pasamdė autobusą, nes 
kitaip dauguma negalėtų at
vykti. 

Iškilmės buvo pradėtos 
lauke prie Kanados kankinių 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 
lipdės su jūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo su
taupysite administracijos 
laiką ir pašto išlaidas. 

šventovės 2.30 v.p.p. Kryžiaus 
kelio ėjimu, kurį vedė prel. 
Jonas Staškevičius iš Anapilio 
Lietuvos kankinių parapijos. 
Nors ir lijo, tačiau maldinin
kai neišsiskirstė. Išpažinčių 
buvo klausoma nuo 2 v.p.p. 
Iškilmingos Mišios šventovėje 
prasidėjo 3 v.p.p. Prieš Mišias 
procesiją į šventovę vedė šau
liai, vadovaudami Vytauto Pe
čiulio. Kanados vėliavą nešė 
V. Pečiulis, o Lietuvos vėliavą 
- K. Paznekas. Po jų ėjo Ka
talikių moterų atstovės, pasi
puošusios su tautiniais drabu
žiais: Hamiltono Katalikių 
moterų draugijos vėliavą nešė 
Daiva Leliekaitė, Anapilio -
Jūratė Batūrienė ir šaulių vė
liavą - A. Stunguris. 

Vėliavas sekė kunigai: 
kun. Jonas Šileika, OFM, ir 
Eugenijus Jurgutis, OFM, abu 
iš Prisikėlimo parapijos, sve
čias kunigas iš Lietuvos, kun. 
Algirdas Malakauskis, OFM, 
svečias kunigas iš Kenne
bunkport, JAV, kun. Raimun
das Bukauskas, OFM, prel. 
Jonas Staškevičius, Londono 
Šiluvos Marijos parapijos kle
bonas, ir diakonas Kazimieras 
Ambrozaitis. Mišias aukojo 
kun. Jonas Šileika, OFM, su 
visais kunigais. Mišių skaiti
nius skaitė Angelė Ambro
zaitienė iš Prisikėlimo parapi
jos. Diakonas K. Ambrozaitis 
skaitė Evangeliją ir kun. A. 
Malakauskis, OFM, pasakė pa
mokslą. 2010 metus Lietuvos 
vyskupai yra paskelbę "Padė
kos už laisvę" metais, minint 

20 m. nuo Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. Šių metų 
šūkis "Esate pašaukti laisvei" 
buvo pagrindinė tema šio pa
mokslo. Prisikėlimo parapijos 
chorvedė Dalia Viskontienė 
vedė giedojimą, Danguolei 
Radtkei vargonuojant. 

Rinkliavas (pirmą, skirtą 
vietinei šventovei, ir antrą, 
skirtą Katalikų centro pri
žiūrimam lietuviškam kryžiui) 
atliko torontiečiai B. Saplys, 
J. Karaliūnas, V. Kolyčius ir J. 
Jankauskas. Aukas nešė p.p. 
Didžbaliai iš Toronto. Mišiose 
dalyvavo arti 200 žmonių. Bai
giant Mišias, arkivyskupo Si
gito Tamkevičiaus nurodymu 
buvo įteikti Šiluvos Dievo 
Motinos medaliai Jonui And
ruliui ir Angelikai Sungailie
nei už ilgametį darbą Kanados 
lietuvių katalikų centre. 

Po Mišių vėliavų ir kunigų 
procesija vedė Mišių dalyvius 
prie lietuviško kryžiaus. Kun. 
Jonas Šileika, OFM, sukal
bėjo maldą, sugiedoti Marija, 
Marija ir Lietuvos himnas. 
Po iškilmių vėl pradėjus lyti, 
visi greitai išsiskirstė. Katalikų 
centras dėkoja visiems, prisi
dėjusiems prie šios šventės ir 
Toronto Prisikėlimo kredito 
kooperatyvui už auką paremti 
autobuso samdymui ir lietu
vių kryžiaus išlaikymui. 

Kastytis Batūra 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 



Konkursas - paveldo mokykla 
Dzūkijos valstybiniame 

parke išrinkti ir pasveikinti 
konkurso "Etnografinė sody
ba-2010" laimėtojai. Jį rengia 
parko administracija, skatin
dama parko teritorijoje esan
čių sodybų savininkus atidžiau 
vertinti ir pažinti vietinės sta
tybos ir namų vidaus puošy
bos tradicijas. 

Pagal konkurso nuostatus 
geriausiai vertinami statiniai, 
kuriems panaudotos vietinės 
medžiagos, Pietų Lietuvai bū
dingas statybos stilius ir puo
šyba, ne išsiskirianti, bet natū
raliai įsipinanti į aplinką. Toks 
konkursas - geros pamokos ir 
senbuviams, kurie jau seniai 
gyvena parko teritorijoje, ir 
naujiesiems savininkams, kaip 
išsaugoti ir tęsti vietines staty
bos ir namų puošimo tradici
jas, išsaugant ir pastato, ir 
kraštovaizdžio savitumą, ne
sekant svetimais pavyzdžiais. 
Geriausia etnografine sodyba 
pripažinta Puvočių kaimo gy-

Gero įvertinimo sulaukė pagal eaveldo tradicijas atnaujinta 
Rasos ir Virg. Jasaičių, Algės ir Zilvino Padaigų sodyba Kašė
tų kaime 

ventojos Stasės Bogušienės 
namai, ir išorėje, ir viduje dar 
išsaugoję senovinio kaimo 
gyvensenos bruožus. 

Pagal Bernardinų tinkla
lapį parengė SK 

(Ntrs. brolių Černiauskų) 

Gražiausią Dzūkijos parke darželį augina Merkinės gyvento
jos Stasė ir Vincė Svirnelienės. Jame dzūkės augina nuo seno
vės šiam kraštui įprastas gėles ir augalus 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
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 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
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% 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie r;iuošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Buvusio garsaus kryždirbio 
Tomo Miškinio sodyboje šei
mininkauja nauji savininkai, 
rūpestingai atnaujinę senojo 
meistro palikimą - medinį 
kryžių prie sodybos 

London, ON 
PRAĖJUSĮ sekmadienį 

buvo mūsų parapijos atlaidai, 
ŠILUVOS MERGELĖS MA
RIJOS ŠVENTĖ. Ta proga 
Mišių skaitiniai buvo imami iš 
Šilinės - Marijos gimimo 
šventės Mišių. Po Mišių salėje 
buvo vaišės ir atitinkama 
programa. Nuoširdi padėka 
visiems šventės rengėjams. 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS 
aukojamos sekmadieniais, 3 
v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje,1980 Trafalgar St., Lon
don, ON. 

RUGSĖJO 26, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Viktorą 
Staškūną. Inf. 

Ar pastebėjote, 
kad ... 

(Iš to paties vardo knygos) 
• Šių dienų pesimistas yra 

gerai informuotas optimistas. 
• Šiais laikais motinos sa

vo dukroms liepia kirptis plau
kus, kad jos neatrodytų kaip 
berniukai su ilgais plaukais. 

• Nieko nereiškia būti 
garsiam, jei niekas apie tave 
nežino. 

• Žiūrėdami televizorių 
dabar žmonės žino, kas dedasi 
visame pasaulyje, bet nežino, 
ką namuose veikia jų vaikai. 

• Italų kalba yra gana 
moderni, mat žmonės ja kalba 
rankomis. 

L. Stankevičius, 
Montreal, QC 
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LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. G alina J uodakytė
Leonienė, pianistė ir muzikos 
pedagogė, 102 m. amžiaus, 
mirė liepos 12 d. N ew 
Hampshire valstijoje. Gimė 
1907 m. spalio 17 d. Petra
pilyje, Rusijoje, kur jos tėvas 
prof. Petras Juodakis dėstė 
chemiją Aukštuosiuose kur
suose. Ji nuo mažens rodė 
meilę ir sugebėjimus muzi
kai. Jos mokytojas ragino tė
vus dukterį siųsti į Petrapilio 
konservatoriją. Bet tokią 
galimybę sugriovė I Pasau
linis karas ir Rusijos revoliu
cija. Juodakių šeimai teko 
bastytis po daugelį Rusijos 
miestų. Galina gimnaziją 
pradėjo lankyti Charkove ir 
lygiagrečiai mokėsi muzikos. 
Ji su tėvais 1921 m. grįžo į 
Lietuvą. Mokėsi Aukštesnė
j e komercinėje mokykloje. 
Ją baigusi įstojo į muzikos 
mokyklą Kaune (vėliau ta
pusią konservatorija) ir mo
kėsi prof. Ružicko klasėje. 
Galina konservatoriją baigė 
1933 m. Nuo 1934 iki 1944 
m. dėstė Kauno konservato
rijoje ir nuolat koncertavo. 
Garsėjo rečitaliais Valstybi
niame teatre, koncertavo su 
simfoniniu orkestru Rygoje, 
Taline ir kitur. 1936 ir 1938 
metais muzikos studijas gili
no pas žinomą pianistą vir
tuozą Egon Petri Londone. 
Karo metu, vokiečiams už
darius konservatoriją, su sa
vo studentais darbavosi na
muose. Artinantis sovietams 
į Lietuvą, ji su savo vyru tei
sininku Algirdu Leonu ir 
mažyliu sūnumi Algirdu pa
sitraukė į Vokietiją. Po karo 
čia ji koncertavo su operos 
solistais, rengė rečitalius. 
1947 m. Leonų šeima išvyko 
į JAV-jas ir apsigyveno Bal
timorėje. Galina 1950 m. 
pradėjo dėstyti Peabody 
konservatorijoje. Dalyvavo 
koncertuose, turėjo rečita
lius Baltimorėje, Filadelfijo
je, Vašingtone ir kitur. 1978 
m. pasitraukė į pensiją ir su 
vyru persikėlė gyventi į New 
Hampshire valstiją arčiau 
sūnaus. 1983 m. neteko vyro, 
kartu išgyvenusi 52 metus. 
Velionė paliko liūdintį sūnų 
su žmona, vaikaitę ir tris vai
kaičius. 

Australija 
A.a. Ieva Sakalauskaitė

Pocienė, kūrybinga skulp
torė, nesulaukusi 87 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 8 d. 
Adelaidėje. Velionė gimė 
1923 m. rugsėjo 14 d. Pinia
voje, Panevėžio apskr. Gim
naziją lankė Panevėžy ir 
Kaune. Buvo pradėjusi stu
dijas Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, bet 1943 m. 
vokiečiai jį uždarė. Sukūrė 
šeimą su Martynu Pociumi. 
Grįžtant į Lietuvą sovietams, 
jaunoji Pocių šeima pasi
traukė į Vokietiją, o 1951 m. 

išvyko į Australiją i~ apsigy
veno Adelaidėje. Cia Ieva 
atsidėjusi studijavo skulp
tūrą Adelaidės meno mo
kykloje ir 1962 m. ją baigė. 
Po poros metų buvo pakvies
ta šioje mokykloje dėstyti. 
1970 m. ji nuvyko į Austriją 
ir Salzburgo meno akademi
joje mokėsi bronzos lydini
mo meno pas garsų skulp
torių Marcello Maschrini. 
Studijų reikalais lankėsi 
Meksikoje ir JAV-bėse, ieš
kodama naujų darbo me
todų ir idėjų. Skulptorė buvo 
labai kūrybinga, pasirinkusi 
kietą medžiagą drožė, viri
no, skaldė, lipdė. Ji dalyvavo 
daugely parodų, rengė ir as
meniškas savo parodas, lai
mėdama nemažai premijų ir 
meno kritikų pripažinimus. 
Ji taipgi su parodomis lankė
si Čikagoje, Toronte, Salz
burge ir kitur. Jos vardas 
minimas įvairiuose meno lei
diniuose. Skulptorė darba
vosi ir Lietuvių bendruome
nėj e. Buvo keletą kartų iš
rinkta į ALB krašto tarybą, 
taipgi pakviesta ir į Austra
lijos lietuvių kultūros tarybą. 
Dalyvaudavo Adelaidės lie
tuvių renginiuose, jais do
mėjosi, juos rėmė. Austra
lijos lietuviai, kaip rašoma 
Mūsų pastogėje, liūdi netekę 
iškilios menininkės. 

Lenkija 
Punsko Lietuvių Na

muose pirmą kartą vyko ren
ginys iš Lietuvos "Nebijok 
kalbėti" (kaip sustabdyti sa
vižudybes). Vilniaus jauni
mo psichologinės paramos 
centro psichologai, "Jauni
mo linijos" savanoriai susi
tiko su Lenkijos lietuviais. 
Gausiai susirinkę punskie
čiai norėjo sužinoti, kaip 
kalbėtis su žmogumi, norin
čiu nusižudyti, kaip jį įtikin
ti, kad taip nedarytų. Ki
tiems buvo įdomu sužinoti, 
ką galvoja ketinantis nusi
žudyti žmogus. Renginyje 
buvo kalbama, kaip galima 
tokiam asmeniui padėti, at
pažinti užuominas apie savi
žudybę ir kas yra ta emocinė 
parama. Susirinkusieji ga
lėjo pateikti klausimus ir 
kartu diskutuoti su "Jauni
mo linijos" savanoriais. Tarp 
klausimų buvo ir trumpi 
muzikiniai intarpai. Taipgi 
savanoris Olegas atliko savo 
kūrybos dainas. Pagal statis
tiką Lietuvoje 100,000 gy
ventojų tenka 30.7 savižudy
bės, Latvijoje - 20.9, Len
kijoje - 3.9, o Graikijoje -
2.8. Iniciatyva "Nebijok kal
bėti", kaip rašoma Aušroje, 
yra kvietimas nebūti abejin
giems, parodyti, kad kiek
vienas gali padėti žmonėms, 
ketinantiems nusižudyti. At
viras pokalbis, drąsa kalbėtis 
ir palaikymas gali išgelbėti 
gyvybę. Renginį parėmė 
verslo bei kitos vietinės lie
tuvių institucijos. JA 
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Svečiuose pas ispanus, portugalus ir berberus 
'Ięsinys iš 36 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Fez karališki rūmai, 
parduotuvėlės ir dirbtuvėlės 

Kitą visą dieną pašven
tėm Fez apžiūrėjimui. Pradė
jom nuo Karališkųjų rūmų. 
Priešais gražiai išdabintus var
tus - didžiulė plytomis ir be
tono plokštėmis išklota ir pal
mėmis apsodinta aikštė. Prie 
vartų spalvingomis uniformo
mis pasipuošę sargybiniai, ku
rie turistų į užtvertą plotą ne
įleido. Ką gi, pastoviniavome, 
padarėm keletą nuotraukų ir 
gatve patraukėm toliau, nes 
kai kam (man taip pat) reikėjo 
užeiti į banką pakeisti pinigų į 
maroki etiškus dirhamus. Vi
suose bankuose keitimo kur
sas būna vienodas, nereikėjo 
pasirašyti jokių popierių: įėjai, 
padavei užsienietiškus pini
gus, gavai marokietiškus ir 
"'ukran, mayl salama" (ačiū, 
sudiev) iki kito karto. 

Iš čia mus nuvežė prie 
vartų į senamiestį. Išlipę ga
vom naują vedlį, kuris mus 
įspėjo nepasimesti ir, kiek 
įmanoma, sekti jį. Retkarčiais 
sustodavom, ir vedlys paaiš
kindavo, leisdavo paklausti, 
kas šioje souk vyksta (souk va
dinasi turgavietė, kur kiek.vie
na parduotuvė turi paskirtą 
nuolatinę vietą). Čia iš karto 
pasijutome kitame pasaulyje: 
ėjom siaura gatvele, vietomis 
dengta pintu, "skylėtu" stogu, 
kartais visai be dangos. Iš 
abiejų pusių parduotuvėlės 
arba dirbtuvėlės. Vienoje iš jų 
matėsi pakabinta kupranuga
rio galva, o ant stalo išdėlioti 
mėsos gabalai, kitur odos, 
metalo dirbiniai, medžiagų 
ritiniai, krūvos vaisvandenių 
butelių, vienur kitur visokie 
maisto produktai. Gatvė vin
giavo, kilome pamaži aukš
tyn, leidomės žemyn, lipome 
laiptais, prasilenkdavom su 
įvairiom naštom apkrautais 
asiliukais. Jeigu nebūtume 
sekę savo vedlio, būtume palc
lydę, nes gatvelė tai išsišako
davo, tai vėl susiliedavo, tai 
patamsėdavo, tai vėl - saulutė 
šviesdavo į akis. Pastebėjau, 
kad visur buvo stebėtinai 
švaru. 

Thip bežioplinėjant, bu
vome nuvesti į kambarį su la
bai aukštom lubom, ir ant sie
nų sukabintais divonais, kili
mais, gūniomis. Tuoj įėjus į tą 
kilimų parduotuvę, buvome 
pavaišinti mėtų arbata, ir keli 
jauni vyrukai pradėjo dėstyti 
ant grindų vis naujus kilimus, 
o savininkas aiškino jų savy
bes bei kilmę. Ten buvo labai 
gražių, spalvingų kilimų, į ku
riuos buvo verta žvilgterėti 
antrą sykį, bet nemačiau, kad 
kas nors iš mūsų grupės būtų 
juos pirkęs, nes per didelė ir 
nepatogi našta. 

Vėliau užklydom (teisin
giau, mus atitempė) į odos 
raugyklą ir odos dirbinių par
duotuvę. Įeinant įdavė kiek-

ėjo kelis mano bendrakelei
vius, ir priėjusi atsisėdo ant 
mano kairiojo bato. Tokia 
lengvutė, kad aš nė nepajutau 
jos, kol atsirėmė į mano koją. 
Buvau taip nustebintas, kad 
užmiršau ją nufotografuoti, 
kol ji ten sėdėjo - susigau
džiau tik, kai ji pasikėlė eiti 
toliau, kur jai vedlys dovanojo 
bananą. Likusį kelią iki 
Marrakech vis galvojau, kodėl 
ji atėjo pas mane. Gal todėl, 

Marrakech - pagrindinė aikštė Djemaa el Fna (iš interneto) 

pietų buvo tipiška berberų 
programa. Pradžioje akroba
tai, ugnies riji.k:ai, tada tradici
nis "pilvo šokis" (šokėja judė
jo, bet jos pilvas nejudėjo), o 
po to atėjo berberai būgni
ninkai. Šešiese, kiekvienas vis 
su kitokiu būgneliu ar būgne
liais, labai įspūdingai - staiga 
keisdami ritmus, vaikščioda
mi, sukiodamiesi mus žavėjo 
kokį pusvalandį. Kelis kartus 
plojimais juos iššaukėme pa
kartojimui. Man tai buvo įspū
dingiausia programos dalis. 

• kad aš vienintelis buvau barz
dotas, todėl pamanė kad tur
būt aš šioks toks jos giminai
tis. Bet man tai buvo įdomiau
sias ir keisčiausias šios visos 
kelionės nuotykis. 

kur dieną, o ypač vakare, ver
da gyvenimas. 

Iš jo veda daug gatvelių į 
labai įdomiai išdėstytus pagal 
parduodamus produktus tur
gaviečių - souks. Vienoje jų 
siūlomi papuošalai, kitoje -
muzikos instrumentai, kitur 
vėl -vario ir bronzos dirbiniai, 
odos dirbiniai, šlepetės ir dir
žai, ožkų odos, kilimai, dra
bužiai. Vienoje vietoje dar yra 
buvęs vergų turgus. 

Užsukom į vieną "vaisti
nę", kur mums aprodė daug 
visokių spalvų ir kvapų skys
čių bei miltelių - davė visų jų 
pauostyti ar užtepti ant ran
kos, paaiškino nuo kokių 

vienam po mėtos šakelę, kurią 
patarė laikyti panosėj, jei rau
go kvapas pykina. Nuo balko
no matėsi ant stogų saulėje 
džiūstančios išraugintos (tur
būt ožkų ar avių) odos; ma
tėsi katilai, kuriuose odas rau
gino ir dažė. Parduotuvėje bu
vo įvairių spalvų moteriškos 
rankinės, pirštinės, piniginės, 
dailios šlepetės bei kepuraitės 
ir švarkeliai. Iš ten dar susto
jome medžiagų parduotuvėje, 
kurioje buvo sukrauta daug 
ritinių įvairiaspalvių medžia
gų ir senos, panašios į lietuviš
kas, audimo staklės su auto
matiška šaudykle. Vyrukas pa
demonstravo, kaip audžiama 
- šaudyklė lakstė lyg "road
runner" paukštelis kairėn ir 
dešinėn, kad vos galėjai ją aki
mis sekti. 

Keliaujame kalnę papėdėmis Marrakech - mūsų viešbučio kiemas - kairėje pusryčių stalai 
į Marrakech 

Išvažiavę iš Fez Marra
kech link, keliavome Viduri
nių Atlaso kalnų vakariniu pa
kraščiu. Šie kalnai aukštesni 
už Rif kalvas ir apaugę miške-

Marrakech - "vaistinėje" klausomės aiškinim'Ų 

Paskutinis sustojimas bu
vo prie Mėlynųjų medinos var
tų esančioje metalinių dirbi
nių parduotuvėje. Lėkštės, 
stalinės lempos, žibintai, ar
batinukai, išdabinti įvairiais 
ornamentais, auksu bei sidab
ru žibantys, išdėlioti po visą 
kambarį. Kamputyje sėdėjo 
jaunas vyras su kaltu ir plaktu
ku ir demonstravo, kaip tuos 
ornamentus išgauna, bet, pa
žiūrėjus į gaminius, nesino
rėjo tikėti, kad tai rankų dar
bas, o ne dirbtuvėje automa
tiškai kompiuteriu užprogra
muotas raižymas. 

Vakare visus, kurie buvo 
užsirašę eiti į "karališkus pie
tus" senamiesčio "AI Fassia" 
restorane, autobusu nuvežė 
iki vartų, pro kuriuos tik pės
čiuosius praleidžia. 'Thda prie
blandos tyloje nukaukšėjome 
grindiniu iki restorano. Valgy
ti davė sočiai ir skaniai (kaž
kodėl jų couscous buvo žymiai 
skanesnis negu mano) su vynu 
ir, žinoma, su mėtų arbata. Po 

liais. Kur ne kur matėsi kai
melis. Sustojome vietovėje, ku
ri buvo pastatyta kaip poilsio 
stovykla prancūzų kariškiams. 
Atrodė visiškai kaip koks 
ŠVeicarijos ar Prancūzijos kai
melis. Buvo proga ten truputį 
užkąsti, pasivaikščioti, apsi
dairyti, bet Maroke ši vietovė 
atrodė kaip svetimkūnis. Va
žiavome toliau. 

Privažiavus vieną miškelį, 
mūsų vadovas sustabdė auto
busą. Sakė, čia gali būti bež
džioniukių, tų pačių kaip ir 
ant Gibraltaro uolos - beuo
degių Barbary macaques, bet 
prigrasino jų neliesti ranko
mis. Išlipę iš autobuso pama
tėme, kad medžių šakomis 
kažkas "keliauja"". Pagaliau 
pasirodė dvi beždžionės - vie
na didesnė (turbūt mama), ki
ta mažesnė. Ėjo pamažu į mū
sų pusę. Visi išsitraukėm savo 
foto aparatus ir laukėm, kol 
prieis arčiau. Mažoji beždžio
niukė ėjo tiesiai į mane, pra-

Artėjant prie Marrakech 
pamažu keitėsi gamta. Buvo 
mažiau spygliuočių, bet žy
miai daugiau palmių. Ir oras 
buvo šiltesnis. Dideliame ir 
marokietiškai atrodančiame 
viešbutyje "El Andalous" su
siradome savo kambarius, tru
putį pailsėjome ir nulipome 
žemyn valgyti vakarienės. 

Kitą rytą nulipę valgyti 
pusryčių toje pačioje valgyk
loje, radome ją užrakintą. 
Kažkas mums nurodė eiti į 
kiemą už baseino, kur buvo 
ant ilgo stalo išdėstyti visi val
giai. Valgiau gryname ore pus
ryčius ir stebėjau, kaip vienas 
paukščiukas, kai prie ilgojo 
stalo nebūdavo žmonių, tyliai 
atskrisdavo prie bandelių ir 
snapeliu kapodavo sau po tru
pinį. Bet vis grįždavo prie tos 
pačios bandelės. Mandagus 
paukštelis, turbūt šio viešbu
čio senbuvis. Po pusryčių no
rėjosi dar pasilikti prie ba
seino, bet ši diena buvo skirta 
miesto apžiūrėjimui. 

Marrakech (Mur-Akush -
Dievo žemė) 

Marrakech man iš karto 
patiko - daug palmių, pastatai 
arabiško stiliaus, plačios gat
vės, parkai su gėlių lysvėmis, 
medeliais ir švelnus sausas kli
matas (vėliau sužinojau, kad 
čia gyvena nemažai europie
čių pensininkų). Miestas ne 
toks senas, kaip Fez. Įkurtas 
1062 metais. Senamiestis ap
juostas gynybine siena su dau
geliu vartų. Pirmiausia mes 
per gražų parką nukeliavom 
prie Koutoubia mečetės su 
gražiu, aukštu minaretu, iš ku
rio muezzin 'as penkis kartus 
per dieną kviečia visus mal
dai. Iš ten pasukom į didelę 
miesto aikštę Djemaa el Fna, 

"kvarabų" juos naudoti. Tun 
susigundžiau ir nupirkau duk
rai lūpų pieštuką, kuris buvo 
žalias, bet patepus ant odos, 
ją nudažė raudonai. Magiška! 

Pavaikštinėję po tas gat
veles, grįžom į aikštę kavos. 
Mums besėdint kavinėje, at
ėjo uždusęs vienas mūsų 
bendrakeleivis, kurį mes vadi
nom Omaha (karo laivyno ve
teranas iš Omaha, N ebras
kos ). Pasirodo, kad jis, pama
tęs aikštėje gyvačių kerėtojus, 
norėjo juos nufotografuoti. 
Tie užsiprašė 20 eurų, kas 
Omahai atrodė per brangu. 
'Iiuputj vėliau jis nusitaisė sa
vo foto aparatą iš toliau ir mė
gino fotografuoti nieko nesu
mokėjęs. Bet kerėtojas, jį pa
matęs, griebė gyvatę ir ėmė jį 
vytis. Būčiau ir aš išsigandęs! 
Bet vėliau turėjom medžiagos 
įdomioms diskusijoms: ar ta 
gyvatė buvo nenuodinga, nors 
atrodė, kaip kobra, ar jai buvo 
išspausti nuodai, o gal gyvatės 
savo savininkus atpažįsta ir jų 
nekanda. Atsakymo dar ir da
bar neturiu. 

Dar prieš grįžtant į vieš
butį apžiūrėjome vieno (buvu
sio) turtuolio sodybą su įmant
riai papuoštais rūmais, kurie 
XVIII š. gal atrodė labai gra
žiai, bet dabar buvo truputį 
apleisti, kambariai tušti. Bet 
grindų ir sienų marmoras, 
granitas, kedro medžio išdro
žinėtos lubos dar liudijo jų 
buvusį grožį. Prie rūmų buvo 
sodas su vaismedžiais ir deko
ratyviniais medeliais, o už rū
mų buvo didelis kiemas ir jį 
supantis pastatas su daugeliu 
durų ir dengta arkada. Mums pa
aiškino, kad čia buvo haremas. 

Nukelta i 9-tą psl. 



Pasekime rudens 
pasaką 

RASA NORKUTĖ 

Laukai, girios, miškai ir 
parkai, paežerės, upeliai ir 
šaltiniai rugsėjį jau seks ru
dens pasaką. Didysis gamtos 
menininkas Lietuvoj e dar
buosis dieną naktį. Kad įsiti
kintume, pažvelkime į klevą. 
Iš vakaro buvo žalsvai gelsvas, 
o rytmetį sušvito spindinčia 
aukso spalva. Įsisukęs vėjas 
vartys ir skaičiuos rudens auk
są. Kiekvienas rugsėjis kas
met mums nupieš jau matytą, 
bet vis naują Rugsėjo pasaką 
- rudens žydėjimo laikas at
eina į mūsų gražiąją žemę. 

Laisvą nuo darbo dieną, 
išeikime į rugsėjo rudenį ir vi
sa krūtine gurkštelėkime ru
dens gaivos, sočiai atsigerki
me po kojomis prikritusių la
pų aromato ir pasiklausykime 
dar neišskridusių paukščių 
garsų, pagrybaukime, gal ir 
uogų vieną kitą dar rasime. 
Skubėkime pasidžiaugti auk
siniu rudens žydėjimu, sma
giai pasivaikščioti, senmiš
kiuose pabūti, sveikatos elek
syro gurkštelėti. Grįšime pail
sėję, smagia nuotaika ir ne 
tuščiomis. 

Miškai ir girios dar seks 
mums nuostabią rudens pasa
ką - ant jūsų peties nutūps 
paprastas klevo lapas. Gražus 

jis! Bet paieškokite įdomes
nio, keistais raštais pamargin
to. Laukuose pasirodo daugy
bė sidabrinių voratinklių su 
mažyčiais voriukais. Voratink
liai nukloja žolę, ražienas. 
Ypač gražu, kai ant žemutinių 
krūmokšnių, pušaičių, eglai
čių ima sklaidytis rūkas, o pro 
jo draiskanas prasiskverbia 
saulės spinduliai ir tuose vo
ratinkliuose visomis vaivo
rykščių spalvomis suspindi, 
sužaižaruoja rasos lašai. Šilto
mis rugsėjo dienomis neretai 
vėl pražysta plukės, žibutės, 
žemuogės, aksiniai vėdrynai, 
vaismedžiai, pelynai. 

Ne žiedais jie puikuojasi, 
bet savo vaistinėmis savybė
mis, pripažintomis dar seno
vės Egipte ir Graikijoje. Pely
no augalas aukštas, kerotas, 
žalumos fone išsiskiria gražiu 
pilku, tarsi sidabras, atspalviu. 
Be pelyno neapsieidavo ir mū
sų tėvai: suskaudus pilvą ar 
sutrikus virškinimui, girdyda
vo karčiu pelynų nuoviru. Lie
tuvoj e pelynas turi ir kitą -
metelės (metylės) vardą. Pa
tekęs pelynas į karvės pašarą 
šiek tiek apkartina pieną. Ita
lijoje ir Prancūzijoje vartoja
mas likerių gamybai. 

Rugsėjį dar žydi bulvinių 
šeimos puskrūmiai. Jie auga 

paupiuose, paežerėse, drėg
nuose miškuose. Jų žiedai pa
našūs į bulvių žiedus: violeti
niai, kartais balti. Uogos -
raudonos, blizgančios, todėl 
ne vienam keliautojui patrau
kia akį. Tačiau jos NUODIN
GOS! Tik pasižiūrėti gražu -
tarsi karoliais pasidabinę, 
karklavijai žvelgia į nuskaid
rėjusius rugsėjo vandenis ir 
gėrisi savo atspindžiu, kuris 
tinka prie rusvėjančių medžių 
spalvų. Gydomosios NUO
DINGOSIOS karklavijo savy
bės: kartu su rauginėmis, sa
poninais, organinėmis rūgšti
mis ir žievės nuoviru apipurš
kus kitus augalus, apsaugo so
dą ir daržą nuo kenkėjų. Gy
domi ir odos išbėrimai, tačiau 
tik gydytojui nurodžius! 

Pailsėję nuo ilgų savaitės 
darbų ar ilgai užsisėdėję na
muose, iš rugsėjo dienos grįž
tame žvalūs, pailsėję, atjau
nėję, kupini energijos ir svei
katos pasisėmę. 

Einame neskubėdami ir 
pamatome, kaip lėtai iš po ko
jų permatomais sparnais pa
kyla laumžirgiai. Vasarą jie 
buvo lengvi, grakštūs, lyg plo
no stiklo mozaikos. Dabar jų 
sparnuose keisti šviesos at
švaitai. Laumžirgio sparnai 
primena pirmąjį rudens ledą, 
kai būna aptraukti tik balučių 
pakraščiai. Su rudeniu rugsėjį 
atsisveikina ir gervių pulkai. 
Iš toli atsklinda skaidrus ir 
aiškus paukščio balsas. 

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

Aplankėme berbero sodybą 

Gražią saulėtą popietę iš
siruošėm aplankyti tipiškos 
berbero sodybos Atlaso kal
nuose. Važiavome iš Mara
kech į pietų pusę ir po gero 
pusvalandžio atsiradome kal
nyne, tik šie kalnai buvo žy
miai žalesni ir aukštesni negu 
Rif kalneliai. Slėniuose matė
si kaimai, kiekviename iš jų 
matėsi pro medžius išsikišęs 
aukštas minaretas. Pagaliau 
privažiavom sodybą. Namas 
sulipdytas ant atšlaitės. Nuo 
vieškelio reikėjo palypėti šiek 
tiek aukštyn, pakeliui saugan
tis, kad neįliptum į vištų ar 
ančių paliktas "dovanas". 
Naminiai paukščiai Maroke, 
atrodo, vaikšto, kur nori. Kai 
priėjom berbero namą, pama
tėm, kad jis yra trijų pagrindi
nių - negalėčiau vadinti 

Atlas kalnyne - svečiuose pas 
berberą 

Atlas kalnyne - aplankėme berbero sodybą 

"aukštų", gal tiksliau "pako
pų". Apatinėje dalyje gyvūnė
liai - vienoje užtvaroje asiliu
kas, kitoje - karvutė. Palipus 
aukščiau, gyvenamas plotas. 
Asla plūkta iš molio, langai 
vienur įstiklinti, kitur tik sky
lės sienoje. Vienas didesnis 
kambarys - tai svečių kamba
rys su stalais ir suolais. 

Čia mes buvome pavai
šinti mėtų arbata ir duonos 
paplotėliais su aliejaus pada
žu. Vaišino šeimininkas ir sū
nus, moterys nesimaišė su sve
čiais. Truputį žemiau - virtu
vė, o šalia virtuvės kambarys 
su televizijos aparatu. Vėliau 
šeimininko užklausėm per 
vertėją, kokias programas jis 
žiūri. Sako, "užsistatau prog
ramą, jei patinka - palieku, o 
kalbą suprasti man nebūtina: 
aš įsivaizduoju tas istorijas 
savaip". 

Viršutiniame aukšte mie
gamieji, kurių nematėme. Iš 
šios sodybos dar pavažiavome 
toliau į kalnus. Stabtelėjome 

tipiškame restorane, kur bu
vom pavaišinti kava ir pyragu, 
ir tada grįžome atgal į viešbutį. 

Vakare per apšviestą mies
tą nuvažiavom į tarp palmių 
ir žalumynų įspraustą "Es 
Saadi" restoraną, kur gavome 
marokietiško vyno (nors mu
sulmonai negali gerti alkoho
linių gėrimų, bet gaminti juos 
leista) ir marokietiškų patie
kalų pietus: Harira Marrak
chia sriubos, skaniai paruoštą 
viščiuką su couscous, apelsi
nais ir cinamonu paskanintų 
salotų ir, žinoma, mėtų arba
tos. Pastebėjau, kad Menu 
buvo, kaip Kanadoje, surašyta 
angliškai ir prancūziškai. Po 
pietų buvo ir programa. Šį sy
kį man patiko ir "pilvo šokis" 
(grakšti mergina ir mokėjo 
šokti), ir būgnijimas. Į viešbutį 
grįžome vėlai, bet linksmi ir 
greitai susiruošėme kitos die
nos kelionei į Casablancą ir 
Rabat, dabartinę Maroko sos
tinę. (Bus daugiau) 

(Ntrs. autoriaus) 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Druskininkų teatro fes

tivalis, kuris tęsėsi nuo lie
pos 29 iki rugsėjo 4 dienos, 
parodė daug gražių ir įdo
mių spektaklių. Festivalio 
programoje buvo net trims 
"Auksiniams scenos kryžiams" 
pristatytas Artūro Areimos 
~ektaklis Laimingi pagal F. 
Silerio veikalą K/,asta ir meilė 
(Kauno dramos teatras), 
jaunimo pasaulėjautą lukš
tenantis Aido Giniočio spek
taklis Sudie, idiotai ("Atviras 
ratas""), Panevėžio kameri
nių spektaklių festivalio lau
reatas, šmaikštus Jono Vait
kaus Atsitiktinis žmogus 
("Mens publica"), prakeiks
mų ir švelnumo kupinas 
Agniaus Jankevičiaus spek
taklis Prakeikta meilė (Lie
tuvos rusų dramos teatras), 
spektaklis apie motinystę Ša, 
kalba mamos ("Idioteatras"). 
Pirmą kartą festivalyje pasi
rodė nejgaliųjų teatras su 
Artūro Sablausko režisuotu 
spektakliu Stiklinis žvėrynas. 

Festivalį šiemet papildė 
muzikantai ir dainininkai. 
Klube "Kolonada" ir naujai 
atgijusiame "Alkos" resto
rane klausytojus linksmino 
džiazo, alternatyvios muzi
kos ir geriausių atlikėjų gru
pių koncertai. Koncertavo 
Alinos Orlovos, Egidijaus 
Sipavičiaus, Mariaus ir Irū
nos, "Flamingo" grupės, Da
niel Marques trio iš Brazili
jos, tarptautinis džiazo kvin
tetas "Barnabo plebėjai". 
Amfiteatre "Galia" po atvi
ru dangumi pasirodė And
rius Mamontovas, Marijo
nas Mikutavičius, 25 metų 
jubiliejų švenčianti grupė 
"Antis", elektroninės muzi
kos ir džiazo sintezatoriai 
Leon Somov ir Jazzu. Festi
valį rengė Druskininkų 

miesto savivaldybė ir viešoji 
įstaiga "Kultūros cechas". 

Lietuvos literatūros ver
tėjų sąjunga ir kultūros mi
nisterija 2010 metų šv. Jero
nimo premiją už lietuvių lite
ratūros vertimus į vokiečių 
kalbą paskyrė austrų vertėjui 
Cornelius Hell. Premija skir
ta už profesionalius ir me
niškus vertimus, už ilgametę 
iniciatyvą ir kūrybingą veiklą 
populiarinant lietuvių litera
tūrą vokiškai kalbančiose ša
lyse. C. Hell yra išvertęs Vie
nuolio, Žemaitės, M. Katiliš
kio, R. Gavelio, J. Ivanaus
kaitės, R. Granausko, J. Er
licko, M. Ivaškevičiaus, R. 
Šerelytės, V. Bložės, A. Ny
kos-Niliūno, J. Kunčino, A. 
Mackaus, H. Kunčiaus, S. 
Parulskio, T. Venclovos, M. 
Zingerio, J. Meko, A.A. Jo
nyno ir kitų autorių kūrinių. 

Comelius Heli gimė 1956 
m. Salzburge. Studijavo ger
manistiką ir katalikiškąją 
teologiją. 1984-1986 m. Vil
niaus universitete dėstė vo
kiečių kalbą ir austrų litera-

tūrą. Nuo 1990 m. laisvas ra
šytojas, žurnalistas, vertėjas. 
1990-1992 m. Salzburgo uni
versitete dėstė lietuvių kal
bą. 2006-2007 m. dėstė lietu
vių literatūrą Vienos univer
sitete, 2009 m. - Klagenfurto 
universitete. 2002 m. tarp
tautinėje Frankfurto knygų 
mugėje pristatė vokiečių kal
ba lietuviškos prozos antolo
giją Raportas apie šmėklas. 
2009 m. sudarė dar dvi an
tologijas su daug jo paties 
verstų tekstų ir knygą apie 
Vilnių (Der eiserne Wolf im 
barocken Labyrinth. Erwa
chendes Vilnius). Apdovano
tas "Už nuopelnus Lietuvai" 
medaliu, "Poezijos pavasa
rio" prizu (2004 ), Austrijos 
valstybine premija už moks
linius veikalus (1996). 

Šv. Jeronimo premija už 
vertimus į lietuvių kalbą 
2010 m. buvo paskirta Dia
nai Bučiūtei. Premija skirta 
už iškilius literatūros verti
mus iš prancūzų ir graikų 
kalbų ir nuoširdžią pagalbą 
jauniesiems vertėjams. D. 
Bučiūtė gimė 1955 m. Ro
kiškyje. Vilniaus universitete 
studijavo lituanistiką su kla
sikinės filologijos speciali
zacija (1973-1978), dirbo 
Centriniame valstybiniame 
archyve, Respublikinėje bib
liotekoje, "Vagos" leidyklos 
verstinės literatūros redak
cijoje, dabar redaktorė "Al
ma littera" leidykloje. 

Dianos Bučiūtės pirmas 
vertimas - Stratis Myrivilio 
Gyvenimas kape (1986) buvo 
pirma Lietuvoje knyga, vers
ta iš modernios graikų kal
bos. 1998 m. Graikijos litera
tūros vertėjų sąjunga ją ap
dovanojo diplomu už graikų 
apsakymų rinkinio vertimą. 
2002 m. Lietuvių PEN cent
ras jai skyrė Metų vertėjo 
krėslo premiją už Nikos Ka
zantzakio romano Kapitonas 
Michalis vertimą. D. Bučiūtė 
išvertė ir daugelio prancūzų 
rašytojų - A. Maurois, A. 
Gide, F. Mauriac, S. de 
Beauvoir, M. Tournier - kū

rinių į lietuvių kalbą. N ese
niai ji išvertė "Vagos" pa
saulinės literatūros serijoje 
išėjusį J oris-Karl Huysmans 
veikalą Atvirkščiai (A re
bours ). 

Šv. Jeronimo (347-420), 
Biblijos į lotynų kalbą išver
tusio ir vertėjų globėju tapu
sio, mirties dieną, rugsėjo 
30, Tarptautinė vertėjų fede
racija (FIT) paskelbė Tarp
tautine vertėjų diena. Tą 
dieną ir bus pagerbti abu 
premijos laureatai Vilniuje, 
Taikomosios dailės muzie
juje. Premijos įteikimo iškil
mėse koncertuos Lietuvos 
valstybinės kultūros ir meno 
premijos laureatas Petras 
Vyšniauskas (saksofonas) ir 
doc. Egidijus Buožis (forte
pijonas). 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 -1 2:~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 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
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 ŠILDYMO 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 
Tel. (416) 207-0885 

www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

-----... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
GAUNA DVASINIO PENO Tuutos fondo ilgamečio pirmininko, išeivijos 

lietuvio Jurgio Valaičio dėka mokyklos gauna 
daug dvasinio peno, žinių iš mokyklų. 

Man patinka Jūsų savaitraščio lietuviška 
dvasia, kurios stinga Lietuvos žiniasklaidai. 
Po sunkios avarijos ir ilgo gydymosi ligoninėje 
grįžau į darbą ir Valstiečių laikraštyje tvarkau 
priedą Tėviškės šviesa, kurį remia Tuutos fon
das Amerikoje. Kitąmet jau bus 10 metų, kai 
šis leidinys žadina mokytojų tautinę mintį. 

Siunčiu Jums rašinį apie Vilniaus r. Bu
kiškių žemės ūkio mokyklą, kuriai neseniai 
suteikta teisė steigti gimnazijos klases. Tui di
delis mokyklos vadovo nuopelnas. (Žiūr. že
miau. Red.). Bernardas Šaknys, žurnalistas 

Suvalkijos ąžuolas Bukiškėse 
Netoli Vilniaus akį trau

kiantis Bukiškių kaimas užkly
dusį praeivį sužavi ošiančiais 
ąžuolais ir žydinčiomis liepo
mis, gėlynais ir išpuoselėta 
aplinka. Sodžiaus gyventojai 
su pasididžiavimu sako: "Bu
vusiame Radvilų, vėliau gene
rolo Božerano dvaro pagrin
diniame korpuse įsikūrusi Bu
kiški ų žemės ūkio mokykla 
šiomis dienomis gavo teisę 
steigti gimnazijos skyrius. 
Kažkada buvusi apleista ru
siška mokykla akredituota ir 
jai suteiktas gimnazijos sta
tusas". Daugelis vyresniųjų 
bukiškiečių, kurių vaikai mo
kosi ar mokėsi šioje mokyk
loje, mena, kaip ąžuolus sodi
no pats direktorius, o liepaites 
jo žmona Regina, nutarę kur
tis Bukiškėse. Ir tautodaili
ninko Donato Bačiansko me
niškas kryžius iš.kilo, simboli
zuodamas naujo gyvenimo 
pradžią. Nors kai kas prieši
nosi mokyklos vadovo suma
nymui. Sigitas Pakinkis nedve
jojo dėl įvairių nuomonių, jog 
gali apsieiti be kryžiaus. "Į 
mokyklą privalome įsileisti 
Dievą", - teigė jisai, tvirtai 
pasiryžęs šį apleistą kampelį 
atgaivinti ir paversti jį lietuvy
bės šaltiniu tiek sodžiuje, tiek 
pačioje mokykloje. Greitai 
prigijo liepos, sulaeojo ąžuo
lai. Suvalkietis nuo Sakių darė 
viską spėriai, naikindamas bu
vusio aplaidumo pėdsakus. 
Kartu su mokytojais imta at
gaivinti lietuvių kalbą, įvesti 
lietuvišką tvarką. Kaip pavyz
dingo ūkininko sodyboje. 

Sigitas Pakinkis nemėgsta 
daug šnekėti. Ne gražios kal
bos, o darbas subrandina vai
sių ir neša gerovę žmonijai. 
Taip jam įdiegta vaikystėje, 
Pieščių kaime, kur tėvas Vin
cas, o mama Gabrielė savo 
gerumu, meile, asmeniniu pa
vyzdžiu subrandino sūnaus 
charakterį. Be abejo - aplinka 
- taip pat. Klausiu, kas tie 
Pieščiai? "Stebuklų ir pasakų 
lietuviškas kaimas. Neaprašo
ma ir nenusakoma Aukščiau
siojo kūrinija", - atsakomo
kyklos direktorius. Rodos, jis 
mato gimtinę, girdi ankstyvo 
ryto pabudintą Žiegždrį. 
Ziegždrys - vienas iš dides-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ellans) 
SBvin lnkBs J u rgis Kulle§lu s 

niųjų Kriūkų seniūnijos upe
lių, įtekantis į Nemuną tarp 
Pieščių ir J agėliškių. Sravus, 
gyvybingas. Prisimena Žemo
sios Panemunės parapiją, ku
riai priklausė Pieščių kaimas. 
Su meile mini Šv. Vincento 
šventovę Nemuno papėdėje. 
Mūrinė, statyta 1877 m. neo
romaninio stiliaus. Joje jis 
krikštytas, vestas prie Pirmo
sios Komunijos. Pieščių kai
mo pirkioje bėgo gyvenimo ir 
šviesios vaikystės dienos. Ne
munas, Jotulė, Nyka- gimti
nės upės. Kaip ir Šaukėto, 
Žiegždrio upeliai. "Reikėtų 
kelių storų knygų, kad surink
tum vaikystėje patirtą grožį, 
tėvų dovanotą išmintį ir gėrį, 
kurį nešuosi per gyvenimą. 
Pavasariai, vasaros, rudenys, 
žiemos nepakartojamom spal
vom, paukščių balsais ir gro
žiu, sugulę širdies gelmėse 
kartu su tėvų meile ir rūpes
čiu, šventais priesakais mylėti 
gyvenimą, žmones, būti darbš
čiu. Ir tos vertybės kaip grani
to kūlgrinda vedė per kunku
liuojančią gyvenimo upę'', - su
simąstęs sako Sigitas Pakinkis. 

S. Pakinkis įsitikinęs, kad 
jo gyvenimo sėkmę nulėmė 
žmona Regina. Graži, kūry
binga, jautri, augusi tremtyje 
Krasnojarsko krašto Berio
zovkos gyvenvietėje. "Pane
munės lankutėje sutikau tą 
nuostabią liepaitę. Tuokėmės 
šventovėje, kartu viską darė
me, kartu ir Bukiškes gaivino
me. Mus vienijo šviesa ir mei
lė, kuria tryško Regina. Tai 
padėjo ir nūnai padeda įveikti 
vargus, negandas, visur ir vi
sada išlikti žmonėmis", - pri
simena mokyklos vadovas. 
Ir lietuvybės versmes gaivino 
kartu su žmona Regina, kel
dami iš amžiaus gelmių pro
tėvių dvasią, purtydamiesi tos 
svetimos kultūros, kurią nešė 
buvę mokyklos vadovai. "Die
vulėlia u, ką Sigitas padarė, 
sukurdamas Lietuvą Bukiškė
se. Jeigu kiekvienas Vilnijos 
krašto miestelis būtų turėję 
tokių išmintingų žmonių kaip 
Sigitas, nebūtų tokios neregė
tai įžūlios antilietuviškos kam
panijos ir Rytų Lietuva nebū
tų patyrusi tokių kančių" , -
prisimena buvęs žemės ūkio 
ministeris Vytautas Knašys, 
beje, paskyręs S. Pakinkį į Bu
kiškes. Net kelis kartus būda
mas žemės ūkio ministeriu 
Vytautas Knašys sekė Sigito 
Pakinkio užmojus ir darbus, 
širdyje džiaugdamasis tokiu 
netikėtu radiniu. Ir rėmė jo 
iniciatyvas, kiek išgalėdamas 
padėjo. 

Nuo mažens Sigitas at
kakliai siekė mokslo. 1955 m. 
mokėsi Žemosios Panemunės 
aštuonmetėje, o baigęs ją, 
1962-1966 m. Kriūkų viduri
nėje. Po to stojo į Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, kurią 

puikiai baigęs buvo paskirtas 
dirbti į Žemės ūkio ministeri
ją. Čia parodė neeilinius ga
bumus ir tuometinis žemės 
ūkio ministeris Vytautas Kna
šys jį įkalbino keltis į Bukiš
kes. "To reikia Rytų Lietuvai", 
- ministerio argumentas buvo 
trumpas ir aiškus. 

Sigitas Pakinkis neapvylė. 
Pakanka išvardyti S. Pakinkio 
visuomenines pareigas: Vil
niaus apskrities profesinio 
mokymo tarybos pirmininko 
pavaduotojas, Vilniaus miesto 
savivaldybės Valstybinės kal
bos reikalų visuomeninės ko
misijos Kalbos sklaidos pako
misijės narys, Lietuvos kaimo 
plėtros profesinių mokymo 
įstaigų dr-jos Vilniaus krašto 
profesinių mokyklų tarybos 
vadovas. Bukiškių ŽŪM daly
vauja tautinių tradicijų ir tarp
tautinių "Sokrates", Leonar
do da Vinči ir Europos struk
tūrinių fondų programose. Ir 
dar - aktyvus Vilniaus zana
vykų bendrijos narys. Manau, 
pastarasis faktas puikiai api
būdina žmogaus pakeliamą 
naštą. Ir visur spėja, ir visur 
ramiai suvalkietiškai atlieka 
jam patikėtas pareigas. 

Nelengva buvo gauti Švie
timo ir mokslo ministerijos 
paskyrimą steigti gimnazijos 
skyrius. Tai daugeliui bend
rojo lavinimo mokyklų, ne
kalbant apie profesines mo
kymo įstaigas, siekis ir viltis. 
Ministerijos specialistai ilgai 
tyrė visą veiklą, liaudiškai 
kalbant "iki panagių", kol 
nuspręsta, kad Bukiškių 
ŽŪM pasiekė visuose baruo
se reikiamą lygį. "Akreditaci
ja parodė, kad einame teisin
gu keliu. Ugdome šviesius 
jaunuolius, būsimus mūsų že
mės artojus. Ačiū visiems mo
kytojams, ypač pavaduotojai 
ugdymui Laimutei Baronienei 
ir pavaduotojui administraci
jai Romualdui Ščiupliui, pa
dedantiems vykdyti sumany
mus ir siekti užsibrėžto tiks
lo", - sakė atsisveikindamas 
Sigitas Pakinkis. 

Išvykome su palinkėjimu: 
tegu lapoja ilgai ilgai Suval
kijos ąžuolas Vtlnijos žemėje. 
Tegul šviečia visam kraštui, 
gaivindamas priblėsusią Lie
tuvos dvasią. 

Bernardas Šaknys 
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Suirutė visuoIDenėje 
Per religijos išstūmimą iš visų gyvenimo 

sričių, keičiant ją įvairiais nereliginio turinio 
mokymais, kurie galiausiai virsta (yra verčia
mi?) nauja religija - kaip buvo atsitikę su ko
munizmo ideologija SSRS ir jos satelitinėse 
Vidurio Europos valstybė
se. Pirmiausia reikėtų at
kreipti dėmesį į tai, kad se
kuliarizacija (kol kas) ap
ėmusi tik krikščioniškuo
sius kraštus. Thn, kur išpa
žįstamas islamas ar budiz
mas, ar kur judaizmas yra 
daugumos religija, visuo
menė sekuliarizacijai nepa- Jūratė Laučiūtė 
siduoda. Tudėl šito reiški-
nio pradžią ir jo įsigalėjimą esama pagrindo 
sieti su vadinamosios Vakarų civilizacijos 
raida. 

Įprasta manyti, kad Vakarų Europos vi
suomenės sekuliarizacija prasidėjo XVII š., o 
visuotinai įsigalėjo XX š. antroje pusėje. Svarų 
postūmį politikos ir religijos desakralizacijai 
davė reformacijos įsigalėjimas, o Rytų Euro
poje - dar ir komunizmo šmėklos pergalė Ru
sijoje. XXI š. daliai buvusių SSRS respublikų 
ir kitų socializmą kūrusių Vidurio Europos ša
lių įsiliejus į Europos sąjungą (ES), sekuliari
zacijos virusas pradėjo skverbtis ir į naująsias 
jos nares, kur krikščionybės ar apskritai religi
jos dvasia ir be šito Vakarų civilizacijos "lai
mėjimo" jau buvo smarkiai apnaikinta karin
gojo komunistinio ateizmo propagandos. 

Ir taip jau sutapo, kad lietuviams nė kojų 
nespėjus apšilti ES, toji pradėjo keisti pamati
nius dokumentus, kartu įteisindama savo šak
nų - krikščioniškosios europietiškos civilizaci
jos dvasios- išdavystę. Protestuojančiųjų (tarp 
jų- ir Vytautas Landsbergis) buvo nedaug. Jų 
balsas nebuvo išgirstas. Pakirstos šaknys ne
truk.o "subrandinti" atitinkamus vaisius. Reli
gija buvo beveik išstumta iš Europos šalių vi
suomenės viešojo gyvenimo, ji tapo grynai as
meniniu kiekvieno žmogaus reikalu, ir tik kar
tais ji prisimenama tada, kai koks įžymesnis 
pasaulietiškos visuomenės atstovas išlydimas į 
paskutiniąją kelionę. 

Šiandien pasaulietiškoji kultūra totaliai 
neigia bet kokią sakralumo apraišką, o seku
liarizacija apėmė beveik visas svarbiausias vi
suomenės gyvenimo sritis: kultūrą, politiką ir 
net ekonomiką. Ciniška, godi, malonumų be
sivaikanti vartotojų visuomenė - štai vienas 
ekonomikos sekuliarizacijos vaisių, ir būtent 
vartotojai kaip velnias kryžiaus bijo bet kokios 
krikščioniškos dvasios apraiškos savo gyvenime. 

Kraštams, kurių visuomenė dar nesusi
prato pati išguiti iš viešojo gyvenimo Kristaus 
dvasios ir jos simbolių, susiprasti "padeda" 
imigrantai. Jie savanaudiškai naudojasi visais 

ekonominiais ir politiniais naujosios Tėvynės 
teikiamais privalumais, bet atsisako pripažinti 
ir gerbti jos kultūrą bei tradicijas, jos tautinę 
savastį. Tad anksčiau europiečiai, vykdami į 
svečius ar apskritai į naują vietą, vadovauda
vosi posakiu "Į svetimą vienuolyną su savo 
nuostatomis nedera lįsti", o dabar jie verčiami 
šokti pagal "svečių", kitaip sakant - imigravu
sių mažumų - dūdelę. Taip arabai šokdina 
prancūzus, šveicarai pro masiškai statomus 
musulmoniškus minaretus nebeįžiūri gimtųjų 
kalnų, o Italijoje imigrantė suomė kreipėsi i 
Strasburgą reikalaudama, kad ją ir jos dukrą 
svetingai priglaudusioje valstybėje nuomo
kyklų klasių sienų būtų nukabinti šimtmečiais 
ten kabėję kryžiai. 

Partijos, kurios kadaise laikė garbe savo 
pavadinime turėti terminą "krikščionys'', da
bar tą terminą pavertė nieko nereiškiančiu 
"prekės ženklu", kuris prikabinamas tiek išpa
žįstantiesiems krikščioniškąsias vertybes, tiek ir 
jas neigiantiesiems, jei ne žodžiais, tai elgesiu. 

Išstumdami iš viešojo gyvenimo tradicinę 
krikščionišką religiją ir jos pagrindu sufor
muotą kultūrą bei tradicijas naujieji "moder
nios" visuomenės ideologai faktiškai kuria 
naują religiją. Tukia religija virsta žmogaus ir 
mažumų teisių pirmumu virš daugumos, virš 
bendruomenės ir tautos teisių išpažinimas, to
lerancija viskam ir visokiems, ribų tarp gėrio 
ir blogio naikinimas. Ji brukte brukama visuo
menei nusiritant net iki juridinės prievartos 
(Strasburgas - jėga!). Prieinama iki absurdo. 
Pvz. Jungtinėje karalystėje uždrausta viešose 
vietose statyti Kalėdų eglutes, kad neįsižeistų 
naujieji kaimynai - musulmonai. O ŠVedijoje 
evangelikų pastorius buvo pasodintas į kalėji
mą už tai, kad laikėsi Biblijos žodžio ir juo va
dovaudamasis homoseksualizmą vadino nuo
dėme. Kur čia sąžinės laisvė, kur teisė viešai 
skelbti savo įsitikinjmus? 

Pati žmogaus teisių ir laisvės idėja čia nie
kuo dėta. "Viskuo dėti" tos ideologijos įgy
vendintajai, kurie manipuliuoja žodžių skam
besiu, išstumdami iš šiaip jau teisingos idėjos 
jos dorovinį požiūrį, suvesdami žmogaus teises 
į teisę nevaržomai viešpatauti egoistiškam 
Ego (aš, mano, man). Krikščioniškajai maksi
mai "Mylėk artimą kaip pats save", kuri galėtų 
sušvelninti ir humanizuoti nedorovingąjį Ego, 
naujojoje "religijoje" vietos nebeliko. Kaip 
nebeliko ir nuodėmės, kaltės bei atgailos są
vokų, o greit bus pamiršti ir tas sąvokas reiš
kiantys žodžiai. 

Ar tai reiškia, kad mes, lietuviai, pasiduo
siine naujakalbei ir "juodiesiems magams" net 
nepamėginę jiems pasipriešinti? (Straipsnis 
sutrumpintas). 

Jūratė Laučiūtė, Lietuva, LŽ 
Atsiuntė mons. A. Svarinskas 
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LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

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 

MISSISSAUGOJE Tel. ( 416) 762-8255 Fax. ( 416) 762-8853 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių ki ntamųjų palūkanų 2.00% 
l metų 1.65% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.55% 
2 metų 2.10% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.05% 
l metų iškeičiamos 1.40% 

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

4 metų 2.65% 
5 metų 3.05% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.50% 

"Planas 24" Kasd ien i n i ų 
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 
nemokami če kių 

patarnavimai 

JAV DOLER I Ų KASDIE NINIŲ 
PALŪKANŲ 0.30% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 
l metų 1.40% 
2 metų 1.85% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.80% 
l metų iškeičiamos 1.25% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 
90- 1 79 dienų 
180- 269 dienų 
270- 364 d ienų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

0.50% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždorylas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.75% 1------------t 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.75% 
2.85% 
3.45% 
3.80% 
4.25% 
4.65% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamų jų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal poreiko lovimą _ __________ _, 5 metų 

1.50% 
1.65% 
2.10% 
2.50% 
2.65% 
3.05% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.00% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.50% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimči ai gali 
būti ke ičiami 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 Uždaryto 
L I ETUVIU KREDITO KOO P ERATYVAS PARAMA 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

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

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

~-~ www.walersidedenlal.ca www.9thlinedental.ca 
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9-0 SPORTAS 
Windsore rugpjūčio 27, 28, 29 
d.d. įvyko bokso varžybos tarp 
Albertos ir Ontario provin
cijų. Varžybos buvo įtemptos. 
Dalyvavo ir lietuvis, 16-metis 
Lukas Grikšas. Jis 2010 m. 
Kanados antros vietos laimė
tojas 81 kg svorio grupėje. 
Windsore varžybose buvo 
tikrai sunku pasiekti baigmę, 

bet sunku įsivaizduoti, kad persvara pakrypo 65-60 į 2010 m. 
Albertos čempiono pusę ketvirtame raunde, Lukui pirmavus 
pirmame, antrame ir trečiame. L. Grikšas papildė savo kolek
ciją sidabro medaliu. Šiuo metu Lukas ruošiasi Ontario čem-
pionatui. "Bronziniai" Lietuvos krepšininkai prezidentūroje Ntr. Dž. Barysaitės iš LR seimo tinklalapio 

Lietuvai - bronza Šis susitikimas, kaip ir buvo 
galima laukti, baigėsi ameri
kiečių pergale 89:74. Jau pir
mame ketvirtyje JAV žvaigž
dės įgijo 11 taškų (23:12) per
svarą, nors antrąjį laimėjo tik 
4-ių skirtumu (19:15). Po per
traukos lietuviai, kad ir labai 
stengėsi, tačiau buvo priversti 
pripažinti amerikiečių prana
šumą - trečiasis ketvirtis bai
gėsi rezultatu 26:23, o pasku
tinis - 24:21. Taigi galutinis 
rezultatas 89:74 rodė aiškų 
amerikiečių pranašumą. Šia
me susitikime laimėti prieš 
tik iš NBA lygos žaidėjų suda
rytą komandą galėj o padėti 
tik stebuklas. Lietuvos rinkti
nėj e rungtyniavo tik vienas 
NBA krepšininkas - L. Kleiza, 
kuriam tą dieną lyg tyčia nesi-

EDVARDAS ŠULAITIS 

Įspūdingos lietuvių 

pergalės prieš Argentiną 
ir Serbiją 

Turbūt tik retas lietuvis ti
kėjo, kad Lietuva iš Turkijoje 
vykusių pasaulio pirmenybių 
parsiveš bronzos medalius. 
Daug kas manė, jog gana mar
ga Lietuvos komanda, netu
rinti tarptautinių rungtynių 
patirties, bus laiminga, jei 
įveiks grupių varžybų barjerą. 

Lietuvai pavyko laimėti 1-ą 
vietą savo grupėje, o po to ne
sunkiai nugalėti pačią di
džiausią pasaulio valstybę -
Kiniją. 

Nugalėjo argentiniečius 

Patekus į aštuonetuką, 

Lietuvai reikėjo įveikti vieną 
sunkiausių kliūčių - nugalėti 
Argentinos komandą, kuri 
prieš tai buvo įveikusi Brazili
ją. Naujojo trenerio Kęstučio 
Kemzūros vadovaujami Lie
tuvos vyrai nuo kelio nušlavė 
iškilia laikytą Argentiną net 
104:85. Jau pirmame kėlinyje 
lietuviai turėjo 10 taškų per
svarą ir jį baigė rezultatu 
28:18. Poilsio lietuvaičiai išėjo 
surinkę dvigubai didesnį lai-

v 

mikį- 50:30. Ne blogiau lietu
viams sekėsi ir trečiame ket
virtyje, kurį mūsiškiai baigė 
35:23 savo naudai. Tik ketvir
tame ketvirtyje Lietuvos krep
šininkai kiek atsipalaidavo, ir 
argentiniečiai šiek tiek ištirp
dė lietuvių įgytą persvarą. Vis
gi mūsiškiams sekėsi -pirmą 
kartą šiose pirmenybėse jie 
pelnė daugiau nei 100 taškų. 
Priminsime, kad trečiame kė
linyje lietuviai nuo savo var
žovų buvo atitrūkę net 30-ia 
tašklJ. 

Siame susitikime Lietuvai 
taškus pelnė: S. Jasaitis (19), 
L. Kleiza (17), T. Delininkaitis 
ir M. Pocius (po 16), M. Kal
nietis, J. Mačiulis ir P. Jankū
nas (po 12). Lietuvai pergalę 
lėmė ir pataikyti tritaškiai (12 
iš 24 ), nors iki tol žaidėjai juos 
metė tik 33.1 % taiklumu. 
Argentiniečių snaiperis -
NBA žaidėjas L. Scola, gerai 
prižiūrimas Lietuvos krepši
ninkų, tesugebėjo pelnyti tik 
13 taškų. 

Pusbaigmė su nenugali
mais amerikiečiais 
Šeštadienį, rugsėjo 11 d. 

Lietuvos vyrai pusbaigmėje 
turėjo grumtis su iš NBA žai
dėjų sudaryta JAV rinktine. 

Lietuvos krepšinio rinktinės 
vadovas Linas Kleiza, patekęs 
į Pasaulio pirmenybių simbo
linį penketuką, džiaugiasi lai
mėtu bronzos medaliu, ku
riuos gavo visi Lietuvos rink
tinės žaidėjai 

Zinios iš Lietuvos 
sirinko pasidžiaugti legendi
nės šalies vyrų krepšinio rink
tinės pergale. Iškilmingoje 
nugalėtojų pagerbimo iškil
mėje buvo pasveikinti Lietu
vos krepšinio didvyriai, kurie 
pirmą kartą į tėvynę atvežė 
pasaulio čempionato bronzos 
medalius ir tokiu būdu atvertė 
naują šalies krepšinio istori
jos puslapį. Tūkstančiai kau
niečių Rotušės aikštėje pager
bė Lietuvos rinktinės krepši
ninkus iš Kauno. Be audringų 
kauniečių ovacijų bei plojimų 
krepšininkams Kauno vado-

• Sakoma, kad Lietuvoje 
antroji religija yra krepšinis. 
Turbūt, kad tai yra teisybė. 
Vykstant svarbioms rungty
nėms lietuviai, vadinamieji 
sirgaliai, net neina į darbą ir 
sėdi namuose ar baruose prie 
televizijos ir stebi rungtynes. 
Turkijoje irgi buvo viena iš di
desnių žiūrovų grupių-sirgalių 

iš Lietuvos ir net su būbneliais. 
Iš tiesų Lietuvos, turinčios 3.5 
mlj. gyventojų, krepšinio rink
tinė pasiekė tai, ko multimili
joninės valstybės, kaip Rusija, 
Brazilija, Vokietija bei kitos, 
neįstengė. Pagarba jiems! Pas
kutiniai rezultatai: pusiau
baigmėje JAV-Lietuva 89:74, 
dėl bronzos medalio Lietuva
Serbija 99:88. 

• Grįžusius Lietuvos krep
šinio rinktinės vyrus su Turki
joje vykusiame pasaulio čem-

pionate iškovotais bronzos 
medaliais pasveikino šalies 
vadovė Dalia Grybauskaitė. 
Prezidentė istorinę pergalę iš
kovojusius krepšininkus ap
dovanojo padėkos raštais ir 
pažadėjo, jog spalio 1-ąją pas
tarieji bus pagerbti valstybi
niais apdovanojimais. Sutiki
mo vakarą visi ištikimiausi 
Lietuvos krepšinio aistruoliai 
Vilniaus Rotušės aikštėje su-

~w~v~~~ 

l:>E:NIA.L CA.RE: 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

sekė Gis pataikė tik vieną me
timą iš vienuolikos ir abu mes
tus baudos metimus). Taip pat 
blogai sekėsi ir kitiems Lietu
vos snaiperiams - M. Pocius 
pataikė 4 iš 10, J. Mačiulis 3 
iš 9 ir t. t. 

Kova dėl bronzos 
nebuvo sunki 

Mažąja baigme vadina
mos rungtynės dėl bronzos 
medalių paskutinę pirmeny
bių dieną suvedė Lietuvą ir 
Serbiją (ji pusbaigmėje tik 
vienu tašku 82:83) nusileido 
pirmenybių šeimininkams tur
kams, kurie rungtynių metu 
vis vijosi savo varžovus. 

Zaisdami su serbais lietu
viai didelio vargo neturėjo. 
Tik rungtynių pradžioje var
žovai pirmavo 18:9. Pirmąjį 
ketvirtį mūsiškiai sugebėjo 

baigti maža (23:22) persvara. 
O po dviejų ketvirčių rezulta
tas išaugo 48:38 lietuvių nau
dai. Trečiame ketvirtyje Lietu
vos krepšininkai jau siautėjo 
aikštelėje ir pirmavo 20-ia taš
kų. Serbai, norėdami rezulta
tą išlyginti, pradėjo skubėti, 
nervintis, nepataikyti baudų. 
Po vieno iš Lietuvos koman
dos vadovo L. Kleizos dvitaš
kio skirtumas buvo pasiekęs 
22 taškus. Tačiau susitikimo 
pabaigoje lietuviai kiek palei
do vadeles ir serbai rungtynes 

vai įteikė vardinius kalavijus, 
kurie sukurti minint 600-ąsias 
Žalgirio mūšio metines. 

• Trečiąją vietą pasaulio 
čempionate užėmusi Lietuvos 
rinktinė gavo 150 įskaitinių 
taškų ir FIBA komandų įverti
nime pakilo į penktąją vietą. 
Naujajam įvertinime pirmau-

• 

baigė jau švelnesniu rezultatu 
- 88:99. Šių varžybų didvyris 
buvo L. Kleiza, pelnęs net 33 
taškus ir vedęs komandą į už
tarnautą pergalę bei bronzos 
medalius. 

Baigmėje šeimininkavo 
amerikiečiai 

Šis susitikimas tarp turkų 
ir amerikiečių nebuvo įdomus 
- JAV žaidėjai, vedami K. 
Durant'o (28), laimėjo 81:64. 
Šiam krepšininkui gerai talki
no L. Odom (15) ir R. West
brook (13). Turkų pusėje pa
sižymėj o NBA žaidėjas H. 
Turkoglu (16). 

L. Kleiza - simboliniame 
pasaulio penketuke 
Pirmenybių naudingiau

siu žaidėju išrinktas amerikie-
tis aukštaūgis K. Durant. Be 
jo, į simbolinį geriausių pa
saulio pirmenybių žaidėjų 
penketuką dar pateko L. Klei
za, turkas H. Turkoglu, serbas 
M. Teodosič ir argentinietis 
L. Scola. Pasaulio krepšinio 
pirmenybių eilės sąrašas atro
do taip: 1. JAV; 2. Turkija; 3. 
Lietuva; 4. Serbija; 5. Argen
tina; 6. Ispanija; 7. Rusija; 8. 
Slovėnija; 9. Brazilija; 10. 
Australija; 11. Graikija; 12. 
Naujoji Zelandija; 13. Pran
cūzija; 14. Kroatija; 15. Ango
la; 16. Kinija; 17-24 vietos liko 
neišaiškintos. 

jančia tapo pasaulio čempio
nė JAV rinktinė. 

• Europos stalo teniso ko
mandiniame čempionate Če
kijoje Lietuvos moterų rinkti
nė užėmė aštuonioliktą vietą 
ir užsitikrino kelialapį į atei
nančių metų pirmenybių elito 
( Championships) poskyrį. VP 

PEOOS SPECIALISTAS 
HJROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ VIET! E EJAUTRA IR 

CHIRURGI l GYDYMA „ SENlORŲ PĖDŲ PRJEŽ lŪRA 

• VAIKŲ ElSE OS 

NESKLANDUMAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 

!A I . 

352 WIL SON ST.E., CA TER, Ont. TE . (905) 648-9176 
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Vasara 
Lietuvoje ;&f JAU~IMO ZODIS 

VIDA NAUDŽIŪNAITĖ 
Man yra per gerai - jau teko man 

aplankyti tėvynę septynis kartus. Vi
sada važiuoju su pilnu noru, ir širdyje 
taip linksma, kaip aš ten būnu. Turiu 
daug giminių ir gerų draugų, ten mano 
geriausi prisiminimai. Paskutinius du 
kartus važiavau su Toronto šokių gru
pe "Gintaras", bet šiemet buvo visiš-

Santariškių ligoninėje 

kai kitaip. Iš savo draugų Toronte iš
girdau apie galimybę dirbti Lietuvoje. 
Aš nustebau - jau kiek metų apie tai 
svajota! Tačiau apie tai rimtai pradė
jau galvoti. Sužinojau, kad LISS (Lie
tuvos išeivijos studentų stažuotė), su
teikia galimybes dirbti Lietuvoje savo 
studijų srityje. Programa buvo įsteigta 
Amerikoje, kuriai vadovavo a.a. Biru
tė Bublienė. Ji labai susirgo, ir jau 
nebėra mūsų tarpe. Man ji paliko labai 
didelį įspūdį. Pasaulis būtų kitoks, jei 
mes būtum kaip Birutė. Tiek daug ge
ro norėjo padaryti, taip sunkiai dirbo, 
ir visada su šypsena. 

Tačiau pagalvojus, jeigu gyvenime 
yra tokia galimybė, reikia būtinai pa
sinaudoti, nes nežinia, ar bus proga 
tai vėliau padaryti. Užpildžiau anke
tas ir kantriai laukiau atsakymo. Nu
sprendžiau registruotis vienam mėne
siui. Tie, kurie vyksta dirbti vienam 
mėnesiui atlieka labdaringą darbą, 
bet galvojau, gal pateksiu dirbti ligoni
nėje? Dauguma dalyvių, kurie atvažia
vo dirbti labdaringą darbą, buvo tarp 

16-18 metų amžiaus, atvyko savano
riškai dirbti kūdikių bei senelių na
muose. Aš, būdama truputį vyresnė ir 
baigusi bakalauro studijas Toronto 
un-te (biologiją ir prancūzų kalbą), ir 
keli kiti prašėm, kad būtų galimybė 
dirbti ligoninėje. Mūsų norai buvo pa
tenkinti, net keli nustebo, kad pate
kom į ligonines. Labai norėjau ten 
patekti, nes tai man labai padėtų stu
dijoms - tęsiu medicinos seselės studi
jas Toronto York University. 

Pradėjau ruoštis kelionei. Kelias 
savaites prieš išvažiuojant sužinojau, 
kad man teks padirbėti Santariškių li
goninėje! Santariškių ligoninė yra ge
riausia ligoninė Lietuvoje, kur gydosi 
aukštoji visuomenė. Pradėjau kardio
logijos reanimacijos skyriuje. Čia gy
dosi pacientai prieš ir po širdies ope
racijos bei turėję infarktą ir kitas šir
dies problemas. Keli daktarai buvo 
nustebę, kad mes iš užsienio atvažia
vom dirbti Lietuvoje. Atsakymas į 
klausimą buvo, kad tokių galimybių 
Kanadoje nėra. Esu dirbus ligoninėje, 
bet mano darbas buvo susijęs su ad
ministraciniais darbais, bendravau su 
pacientais trumpai. Išaiškinau kokia 
tvarka tame skyriuje buvo ir kokias 
anketas jiems reikia užpildyti. Vis dėl
to buvo šiokia tokia praktika, bet Lie
tuvoj e buvo žymiai geriau. Kai perė
jau į širdies chirurgijos skyrių, stebė
jau įvairias operacijas, bet ne pro lan
gelį, o tiesiog viską mačiau. Daktarai 
mums aiškino, ką jie daro, ir mes nesi
jautėm pašalinti ar užmiršti. Jaučiuos 
daugiau patyrus, dabar esu drąsesnė, 
ir viskas daktarų dėka. Tuo pačiu ir 
mano lietuvių kalbos žodynas pratur
tėjo. Iš pradžių buvo sunku susigau
dyti, apie ką daktarai kalba, bet grei
tai supratau. 

Ne tik ligoninėje dirbau, bet kartu 
kūdikių bei senelių namuose. Prieš 
pradėdama turėjau šiek tiek baimės, 
nežinojau kaip tie vaikai elgsis, maty
dami nepažįstamų žmonių. Bet kai 
įėjau į kambarį, mano baimė dingo. 
Vaikai, mane pamatę, apkabino ir no
rėjo žaisti su manim. Kadangi šitie 
vaikai buvo 2-3 metų amžiaus, jie tu
rėjo labai daug energijos - kartais bu
vo sunku suspėti! Nors jie dar buvo 
jauni, kiekvienas turėjo savo bruožus, 
kiekvienas buvo kitoks. Net išvykome 
į mišką! Kūdikių namai yra apsupti 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X lX3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU i Vilnių 
2010 m. rugsėio 8, 22 d.d. 

*** 
Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. rugsėio 8, 22 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
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Kartu su kitais LISS dalyviais senelių namuose 

Onutė rodo Vidai savo nuotraukas 

medžių, ir vaikai gali stebėti ir džiaug
tis gražia Lietuvos gamta, rinkti uogų. 
Miške yra proga vaikams palakstyti, 
išsiblaškyti, gali išeikvoti truputį ener
gijos, nes jie tikrai daug jos turi. Links
ma būti su vaikais, bet grįždama namo 
suvokiau šitų vaikų realybę - be tėvų, 
be šeimos ... 

Senelių namuose gyvena žmonės, 
kurie buvo ištremti į Sibirą. Jie ten gy
vena, nes jiems reikia tam tikros prie
žiūros. Aš esu sibiriečio dukra. Mano 
tėtis Sibire praleido 10 metų. Jis buvo 
ištremtas su broliu, be tėvų, kai jam 
buvo 10 metų. Taip pat jis sėdėjo ka-

lėjime ir psichiatrinėje ligoninėje. Jis 
buvo labai griežtas ir priešinosi komu
nistams, kovojo dėl Lietuvos laisvės. 
Užtat jų istorijos yra man prie širdies, 
nes tėtis man jau daug ką papasakojo. 
Galiu sakyti, kad suprantu jų kančias, 
vargus ir sunkumus, bet kol žmogus 
tai nemato savo akim, nieko nesu
pranta. Visi seneliai šituose namuose 
turi savo istorijas, ir sunku tikėti, kad 
žmonės tiek daug kentėjo savo gyveni
me. Jie džiaugėsi, kad mes atėjom. 
Jaunimas jų nelanko; iš viso yra didelė 
problema su savanoriavimu Lietuvoje. 
Jaunimas paprastai to nedaro. Kana
doje yra visai atvirkščiai. Baigiantys 
vidurinę mokyklą kiekvienas studen
tas turi atlikti 40 valandų labdaringo 
darbo (tai yra labai mažai), kitaip dip
lomo negaus. Tai mes tikrai buvom 
savo vietoje. Visi seneliai žiūrėjo į 
mus reikšdami daug vilties. Jie prašė, 
kad padėkotume savo tėvams už tokią 
paslaugą ir paramą. Beveik kiekvienas 
gavome knygų ir suradome naujų 
draugų. Esu visapusiškai patenkinta -
tikrai buvo verta ten padirbėti. 

Gerai, kad turiu kur grįžti, nors 
nesu ten gimus. Pažįstu žmones ir ke
lius, nesijaučiu turiste, jaučiuosi kaip 
savame mieste. Kai pabūnu ilgiau, 
priprantu prie kito gyvenimo ir To
ronte man viskas tampa svetima. Buvo 
sunku išvažiuoti (man taip būna visa
da), bet niekada neužmiršiu visų, o tai 
ką išmokau, pravers man visą gyveni
mą. (Ntrs. autorės) 

Organizacijas kviečiame skelbti savo renginius TŽ tinklala
pio veiklos kalendoriuje. Rašykite tevzib@rogers.com. 

Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose vyko tradicinė Vaikystės 
šventė. Nuotraukoje grupė vaikų pasitinka svečius, atvykusius su sveikinimais ir dovanomis 

Ntr. iš leidinio TSŽ, nr. 21 
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Miško didvyriai 
ORINTA VALODKAITĖ atgal į lagerį. Bausmę parti- Vėliau Juozą nuvežė į Pandė

zanas baigė Kazachstane, lį. O ten būta žaliakepurių -
Neseniai paminėjome lie- Džezkazgano Rudnike 1955 m. pasienio NKVD kareivių -

tuvių tautai svarbią datą - Kitas partizanas Jonas garnizono. Iš ten nuvežtas į 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Tuo Stankevičius, gimęs keturių Kupiškį, po to į Biržus, iš kur 
metu Sovietų Sąjungai vado- vaikų šeimoje, Nausėdžių kai- pateko į Kazachiją, i Džezkaz
vavęs Stalinas, o Vokietijai - me, Nemunėlio Radviliškio gano lagerį, o tėtis - į Irkutsko 
Hitleris, sudarė Molotovo- apylinkėje. Jis ir dar keletas sritį. Abu į Lietuvą sugrįžo 
Ribbentropo paktą, kuriuo jaunuolių priklauso Augusto 1956 m. 
prasidėjo itin jų žiaurus vieš- Vasiulio vadovaujamam bū- Partizanas Jonas Galva
patavimo laikotarpis. Didžių- riui. Bendraudavo vyrai su ar- nauskas, gimęs 1919 m. Šlėge
jų valstybių vadovai braižė timiausiujiemsMedeikiųpar- rišlių kaime. Nebuvo ir jam 
naują žemėlapį - dalijosi Eu- tizanų būriu. Nueidavo vieni lemta kitaip - priklausė parti
ropą. O tai lėmė lietuvių už- pas kitus, pasišnekėdavo, pa- zanų būriui, slapstėsi, kentėjo. 
grobimus, tremtį. valgydavo. Tuip ir leido dienas Mama buvo praktikuojanti 

Ta proga norėčiau pami- broliai, kol neišaušo lemtinga katalikė, todėl paprašė ji kartą 
nėti žmones, nusipelniusius vasario antroji. Tą dieną Jo- sūnų, kad išpažintį atliktų. 
didžiulės pagarbos. Tuos, ku- nas buvo areštuotas ir ištrem- Nenorėjo, kad Jonas prarastų 
rie nepabūgo ir išdrįso stoti tas į Skaistkalnę. Partizanui tikėjimą. Jis paklausė. Pa
kovon su priešu akis į akį. Tai teko iškęsti siaubingus tardy- klaustas kunigo apie savo gy
- mūsų didvyriai partizanai. mus, mušimus. Bet jis - kovo- venimą, partizanas nieko ne-

Mano seneliai, kilę iš Bir- tojas dėl laisvės! Tudėl viską iš- įtardamas viską ir išpasakojo: 
žų krašto, o senelio mamos kentė. Vėliau nuvežtas į Bir- kur ir su kuo slapstosi. Po iš
brolis Šakėnas Aleksas -iš Ne- žus, iš ten _ i Panevėžį, kuria- pažinties, nors ir buvo dar lau
munėlio Radviliškio. Jis buvo me gavo 10 m. lagerio ir 5 m. kiančiųjų prie klausyklos, k:u
karininkas. Tudėl susidomėjau tremties. Ištremtas į Vorkutos nigas greitai dingo. Baisiai 
Lietuvos šiaurėje gyvenusiais lagerį. Į Lietuvą sugrįžo 1955. įtartina pasirodė Jonui. Parti
partizanais, kurių gyvenimus Vilius Valkiūnas gimė zanas buvo išduotas. Gavo 25 
dabar ir norėčiau aprašyti. 1924 m. Virškupėnų kaime. m. lagerio ir 5 m. tremties. Ka
(Rėmiausi Aukštaitijos parli- Biržų girioje turėjo vyrai savo lėjo Norilsko ir Ciunos lage
zanų prisiminimais, N dalimi, bunkerius, kuriuose slėpda- riuose. Atgal į Lietuvą sugrįžo 
sudarytojas R. Kaunietis.) vosi. Užpulti buvo 1945 m. 1956 m. 

Alfonsas Suveizdis gimė NKVD kareivių. Nepavyko Matome, kad visų partiza-
1925 m. Biržų valsčiuje. Išėjęs jiems rasti išsislapsčiusių par- nų istorijos yra panašios. Ku
į partizanus, priklausė J. Kri- tizanų. Vyrams sugrįžus, vis- pinas nežinomybės, baimės ir 
vicko vadovaujamam būriui. kas jau buvo nusiaubta, iš- kančios kelias vedė į dar žiau
Gyveno miške su kitais vyrais. draskyta. Negana to, bunkery- resnį gyvenimą- tardymus, la
Iš viso jų buvo apie šimtą. Tu- je rado rusų paliktą granatą, gerius ir tremtis. J. Prunskus 
rėjo partizanai savo orkestrą. kuri ir sužeidė Vtlių Valkiūną. prisimena: "Iš pradžių visi 
Kai užtraukdavo Marija, Mari- Vėliau jis buvo ištremtas ir į manėm, kad viskas išsispręs 
ja, skambėdavo visa pamiškė. Lietuvą sugrįžo tik 1955 m. labai greitai, ilgai neužsitęs, o 
Stiprus lietuvių tikėjimas Dar vienas to krašto parti- galiausiai taip išėjo, kad reikė
leido nepalūžti, suteikdavo jė- zanas yra Juozas Prunskus, gi- jo vyrams gyviems pūti miške. 
gų. Jautėsi vyrai galingi, nieko męs 1931 m. Jokūbiškių kai- Tun žmogus pavargęs, šlapias, 
nebijantys. Tučiau neliko ne- me, Biržų valsčiuje. Gyveno drabužiai permirkę, batai per
pastebėti! Surado partiz!lnus su kitais partizanais bunke- mirkę, laukė, nežinia kada kas 
rusų kareivi' ai, uzp" uolė. Zuvo · · rr· 1"š kur uzp" uls". riuose. Kaip pats pnsrmena, 
24 partizanai. Tąkart Alfonsas būdavo ateina kas i namus ir Tui tik keli to krašto parti
liko gyvas. Vis dėlto likimas prašo ką iš to bunkerio pa- zanai. 1944 Biržų girios 28-
nieko gero nežadėjo. 1946 m. kviesti. Tučiau tuo metu, kaip ame kvartale įsikūrusioje par
sausio 16 d. partizanui grįžus ir visadat. be apgavysčių ne- tizanų stovykloje prie vadi
namo pasikeist drabužių, apsieita. Stai kartą atėjo kaž- namų Ūtų pievų veikusių par
atvažiavo rusų skrebai. Suėmė koks nepažįstamas (Jansonas) tizanų, kurie buvo paimti gyvi, 
ir išvežė į Nyroblago lagerį. ir paprašė valgyti. Nieko blo- teisti ar kitaip žuvę, daliniame 
Nuteisė 7 m. Alfonsas buvo go neįtaręs Juozas atnešė pie- sąraše minimos pavardės: 
drąsi asmenybė. Kupinas ilge- no ir sūrio. Ir kai tik padavė "Tumašauskas Jokūbas, Eidu
sio Tėvynei jis su draugais viską, griebė nepažįstamasis kas Jonas, Pauliukas Valen
suorganizavo pabėgimą. Bet ~artizaną ir nuvežė miškan. tinas, Daugulis Vladas ir kt." 
kur tu pabėgsi, kai tokia sar- Cia vėliau atgabeno ir jo tėvą. Iš viso 15 pavardžių. 
gyba! Nieko nelaukę rusai ----~---------------„ 
ėmė vytis. Išsiskirstė broliai 
kas sau. Laimei, Alfonso ne
pavijo. Pavakare partizanas 
pajuto, kad jo burna ir nosis 
kruvina. "Apsiploviau veidą 
baloje, atsigėriau vandens iš 
tos pačios balos ir vėl pa
traukiau į pietvakarius, atseit 
į Lietuvą", -pasakoja Alfon
sas. "Einu tol, kol matosi, o 
kai sutemsta, įlipu į kokį 
nors pasvirusį medį, pasnau
džiu per naktį, prašvinta ir 
vėl einu toliau" - prisimini
mais dalijasi buvęs parti
zanas. Tučiau dalia nelengva 
- pabėgti nepavyko. Pasiviję 
rusai pargabeno Alfonsą 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

M l L M A N T A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados im igracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 
Platesnė informacija t e ikiama www.milmantasimmigration.com. 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų ka l bą 

(Federa linės valdžios akredituo ta vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzij~otą Kan~dos.imi~racijos konsultantę 
T 647 342 7301 F 647 435 7528 E info@m1 lmantas1mm1grat1o n.com 

n.GAMEČIAM TALKOS KOOPERATYVO 
VALDYBOS NARIUI 

A t A 
GEDIMINUI SKAISČIUI 

mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ADOLFINĄ, 

dukrą su šeima ir visus artimuosius -

TALKOS valdyba ir darbuotojai 

MITH MONUMENT CO. LT 
(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 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

~< E S J\1\ l ~Į Ja\ S 
ART s·ruo10 

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

konsultacijos 
• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Advokatas 

ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas. . . 
• nekilnojamo turto pirk1mas/pa.rdav11~a~ . . 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teises klaus1ma1s 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, Toronlo, O M9C4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: wnw.pacelawfirm.com El. pašia' : lan:yers@'pacelawfirm.com 

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUŽINOTI 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 • 
•ta>EPE:t«>EHTLV OWNEDMIO OPERATEO 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 



Sveikiname 
DR. JONĄ YČĄ 

90 metų jubiliejaus proga, 
linkime sveikatos ir Dievo palaimos. 

Aldona ir Stasys Grigaliūnai; 
Ona, Loreta, Ramona, Vilija, 

Tomas ir Martynas Y čai 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Rcsum---ction Rd. Toronto ON M9A SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Per 47 metus Jiisų sutelkt.as 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pe/110 lieLuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitalinei 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 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

www.NerasEnterprises.com 
Ieško padėjėjų 

Neras 
Enterprises 
Granite or Marble Counter 
Fabricated & lnstalled in 

~ Hrs. or Less 

[t:!lo@lk 
905.424.1133 

FIRMA, užsiimanti 
marmurinių/granitinių 
stalviršlų instaliacija, 
PASTOVIAM DARBUI 

ieško meistro padėjėjų. 

Norintys gauti daugiau 
informacijos, prašomi 

skambinti NIKUI 

tel. 905.424.1133 
arba apsilankyti 

internetiniu adresu 

www.NerasEnterprises.com 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

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 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakvllle, ON L6J 5A2 

------• 1111111111111111111111 
RC>'V..AL LEP..AC3E 
•111111111111111111111111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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~ veikiname savo tėvelius 

VYTAUTĄ ir 
ANTANINĄ ADOMONIUS 

60 metų vedybų sukakties proga 

Tave aš pamačiau, tave aš pamylėjau 
Ir savo jauną širdį tik tau atidaviau. 

(Lietuvių liaudies daina) 

Linkim dar daug, daug saulėtų dienų. Tegul Dievulis 
saugo ir globoja Jus. 

Jūsų dukrytės su šeimom-

Birutė, Neil, Lukas, Tomas Sherwood; Laimutė Adomonytė; 
Vida, Peter, Adam, Stephanie, Alexandra Thomas; 

Violeta, Rimas, Veronika, Matas Sriubiškiai 

i SKAUTU VEIKLA l 
• Primename, kad rugsė

jo 26 d. iškilminga sueiga po 
Maironio mokyklos pamokų. 
Vyks registracija. 

• Ateinančių sueigų da
tos: spalio mėn. - 2, 16 ir 30 
dienomis, lapkričio mėn. - 13 
ir 27 d.d. Visos sueigos prasi
deda 12. 15 v.p.p. Prašom tė
velius atvesti vaikus ne vėliau 
kaip 12 val. MR 

KLF ŽINIOS 
Ryšium su Kanados lietuvių fondo augančiu pagrindiniu 

kapitalu, kuris viršija $5.0 milijonus, ir su juo susijusiais vis 
didėjančiais darbais, pranešame visuomenei apie pasikeitimus 
fondo administracijoje. Valdybos nutarimu, buhalterijos 
pareigas jau nuo šių metų pradžios perėmė buhalterė Birutė 
Degutienė. Likusias administracijos pareigas nuo rugsėjo 
mėn. pradžios perėmė mokytoja Laima Underienė. KLF 
reiškia ypatingą padėką buvusiam administratoriui Leonui 
Baziliauslrui. Per aštuonerius metus jisai ypatingai daug pasi
darbavo išplėtodamas bei naujai paruošdamas Fondą šiuo-
laikinei elektroninei sistemai. KLF valdyba 

PAREMKITE Thilkb iiburiM8 au- ATLIEKAME visus vidaus ir išorės remo•to darbus. Dažome, ka ar rėmėjo pl'eDWIW'8ta, tes-
tamentiniu palikimu. Iš anksto dedame grindis, plyteles. Mūrininko darbai - plytos, akmuo. 
dėkiųi- TŽ 'leitJ4jai Skambinti Vytautui teL 905 272-2816 arba 647 400-1153 (cell). 

~ ~ 
Ontarlo 

JUSTICE OF THE PEACE 
Ontario Court of Justice 
Annual Advertisement 

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

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

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

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

Applications must be submitted on the current prescribed application 
form and received by 4:30 p.m. on Friday, October 22, 2010. 

Pour voir cette annonce en fran9ais, consulter lesite Web du Comitė 
a www.ontariocourts.on.ca/j paac/f r/advertisement. htm 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Mūsų parapijos šventė, 

Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26, sekmadienį. Tu pro
ga bus minimos ilgamečio mūsų 
klebono a.a. kun. Petro Ažuba
lio mirties XXX metinės ir var
gonininko a.a. muz. Jono Go
vėdo mirties V metinės. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus tiktai 9.30 v.r. 
(Mišių 11 val. tą rytą nebus). 
Iškilmingos pamaldos tą dieną 
prasidės 3 v.p.p. eisena į kapi
nes prie velionių kapų ir baigsis 
iškilmingomis Mišiomis švento
vėje. Šventės vaišės bus 5 v.p.p. 
Bilietus į šventės vaišes galima 
užsisakyti pas Birutę Jurienę 
tel. 905 275-8034 arba el-paštu: 
birote juras@rogers.com. 

• Rugsėjo 26, sekmadienį, 
Anapilio autobusėlis maldinin
kus veš į Lietuvos kankinių šven
tovės iškilmes nuo "Vilniaus 
rūmų" 2.30 v.p.p. ir parveš po 
pamaldų, o pasilikusius vai
šintis - po vaišių. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje po vasaros 
atostogų vėl gieda "Bočių" cho
ras, vadovaujamas Algio Ulbino. 

• Ateinantį savaitgalį, ry
šium su Lietuvos kankinių šven
tovės atlaidais, Gerojo Ganyto
jo šventovėje Mišios bus šešta
dienį, 2 v.p.p. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava Ka
nados vyskupų reikalams. 

• Rugsėjo 11 Delhi Šv. Ka
zimiero lietuvių šventovėje pa
krikštyta Mariaus ir Ernandos 
(Gotoveckaitės) Teišerskų duk
relė Teresė. 

• Praeito sekmadienio va
karą prel. dr. Pranas Gaida iš
vyko Lietuvon, savo gimtojon 
Kaišiadorių vyskupijon. Dėko
jame jam už ilgametį redagavi
mą Tėviškės žiburių, per kuriuos 
jis mums skelbė krikščionišką ir 
lietuvišką gyvenimo kelią, ir už 
nuolatinę pagalbą mūsų parapi
joje. Linkime jam tolesnės Visa
galio palaimos ir ramių poilsio 
dienų savame krašte! 

• Mišios rugsėjo 26, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Teklę Se
konienę; 3 v.p.p. už a.a. Joną 
Govėdą ir kun. Petrą Ažubalį; 
Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje rugsėjo 25, šeštad., 2 
v.p.p. už a.a. Joųą ir Uršulę Pa
liulius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje, rugsėjo 25, šeštad., 
3 v.p.p. už Vitkauskų šeimos 
mirusius. 

A.a. Lionginui Paškui mi
rus, užjausdama visą jo šeimą, 
Kunigunda Dervaitienė naš
laičių kaimui Lietuvoje Vaiko 
tėviškės namai aukojo $100. 
Aukotojai dėkoja KLKM dr
jos centro valdyba. 

Toronto Putvio šaulių kuo
pa mirusių kuopos narių a.a. 
Jurgio Astrausko ir a.a. Ka
zimiero Pajaujo atminimui pa
gerbti Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

A.a. Gedimino Skaisčio at
minimui, užjausdama jo žmoną 
Adolfiną ir jos šeimą, A. 
Kutkienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $30. 

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

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Praėjusį sekmadienį 
(IX.19) vysk. John Boissonneau 
oficialiaijvesdino kun. Juozapą 
Mariją Zukauską, OFM, To
ronto Prisikėlimo parapijos kle
bono pareigoms, taip pat pa
sveikindamas jį su dešimtuoju 
kunigystės jubiliejumi. 

• Kun. Juozapas Marija Žu
kauskas, OFM, dėkoja visiems 
parapijiečiams už sveikinimus, 
ypatingai parapijos moterims, 
iškepusioms pyragų jo įvesdini
mo klebono pareigoms šventei. 

• Rugsėjo 26 d. šv. Mišiose 
giedos parapijos vaikų choras. 

• Registruojami vaikai Pir
mos Komunijos ir Sutvirtinimo 
Sakramentų pasiruošimo pa
mokoms, kurios prasidės rug
sėjo mėnesio pabaigoje. Prašo
me užsirašyti parapijos rašti
nėje. Primename, kad yra gali
mybė sudaryti suaugusiųjų gru
pę tiems, kurie nėra priėmę Pir
mosios Komunijos ar Sutvirti
nimo sakramentų. 

• Visas parapijos tarybos 
sekcijas ir organizacijas prašo
me suorganizuoti susirinkimus 
ir juose aptarti ateinančių metų 
planus. Į posėdžius prašome 
pasikviesti kleboną. 

• Ateinantį sekmadienį 
(IX.26) po šv. Mišių mūsų para
pijoje lankysis ir kalbės "Pagal
bos moterims" organizacijos 
narės, kurios pristatys savo 
veiklą padedant nėščioms mo
terims krizinėse būklėse, sie
kiant, kad būtų išsaugota kaip 
galima daugiau gyvybių, pade
dant apsispręsti už gimdymą. 
Jos papasakos apie būdus, kuriais 
mes galėtume paremti jų veiklą. 

• Metinė Prisikėlimo para
pijos vakarienė vyks spalio 16 
d. Bilietus bus galima įsigyti 
sekmadieniais po šv. Mišių pa
rapijos salėje. Kaina $45. 

• Rudeninis šių metų išpar
davimas Prisikėlimo parapijoje 
vyks spalio 22-23 d.d. Visiems 
gera proga atsisveikinti su ne
bevartojamais daiktais ir tuo 
pačiu paremti brolius ir seseris 
Lietuvoje. Taip pat visus, galin
čius pagelbėti išpardavimo die
nomis, prašome susisiekti su 
parapijos Labdaros sekcija. 

• Praėjusį šeštadienį bJIVO 
pakrikštyta Goda-Marija Cer
niauskas - Juliaus ir Editos 
Černiauskų duktė. 

• Mišios sekmadienį, rug
sėjo 26: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Janiną (15 m.) ir Stasį (36 m.) 
Černiauskus; 10.45 v.r. už a.a. 
Ireną Jokubynienę, už a.a. Da
ną Beresnevičienę, už a.a. Emi
liją ir Joną Aleksus; 12.15 v.d. 
už a.a. Iloną Smalenskienę. 

CO STRUCTION TD. 

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 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Pamaldos sekmadienį, 
9.30 val. ryto, po kurių vyks 
konfirmantų pamoka. 

• Moterų draugijos rengia
ma Padėkos puota vyks spalio 
17 d., po 9.30 v. ryto pamaldų -
11.30 val. ryto. Bilietus platina 
Ana Langienė prieš ir popa
maldų, 416 233-0511. 

• Š.m. konfirmacija tėvų ir 
konfirmantų sprendimu vyks 
lapkričio 14 d. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

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

• Š.m. spalio 23 d. Lietuvių 
Namuose įvyks tradiciniai Ru
dens šokiai. Programoje - šilta 
vakarienė su vynu; šokiams dai
nuos atlikėjai iš Lietuvos. Dėl 
papildomos informacijos tei
rautis tel. 416 532-3311 arba 
905 821-0157. 

•Lietuvių Namai ieško ba
ro bei virtuvės tarnautojų. 
Kreiptis į LN vedėją arba skam
binti tel. 416 532-3311. GS 

• LN Kultūros komisija 
praneša - spalio 24, sekmadie
nį, 2 v.p.p. salėje "B" vyks poe
~ijos popietė lietuvių lyriko P. 
Sirvio 90-osioms metinėms pa
minėti. Programoje dalyvaus 
mokytojos lituanistės, skaito
vai, muzikos atlikėjai. 

• L. Maltsas, grįždamas iš 
Lietuvos, parsivežė nemažai 
tiesiogiai iš autorių gautų lietu
viškų filmų, kurie dar nėra pla
tinami. Tai vaidybiniai, doku
mentiniai filmai, sukurti žymių 
lietuvių režisierių. Šiuos filmus 
pagal galimybes stengsimės pa
rodyti artimiausiu laiku.V. K. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Rugsėjo 18 d. susirinko 
gausus būrys tėvelių ir mokinių 
mokyklos auditorijoje pirmajai 
mokslo metų dienai. Vicevedėja 
Birutė Degutienė visus pasvei
kino vedėjos A. Šimonėlienės 
vardu. Mokyklos choras, da
lyvavęs vasarą Dainų šventėje, 
gražiai pagiedojo Lietuvos him
ną. Kun. Juozapas Žukauskas, 
OFM, sukalbėjo maldą. Moky
tojai nusivedė mokinius į klases. 

• Tikybą dėstys vyi:,esniems 
mokiniams - kun. J. Zukaus
kas, OFM, ir kun. Jonas Šileika, 
OFM, jaunesniems - mkt. Re
gina Simonaitienė. 

• Dėkojame Tėvų komite
tui, paruošusiam gardžius pus
ryčius mokytojams pirmąją 
mokslo metų dieną. 

• Pamokos vyksta nuo 9 v.r. 
iki 11.55 v.r. Adresas: Our Lady 
of Peace mokykla, 70 Mattice 
Ave. Vedėjos A. Šimonėlienės 
tel. 416 626-8494; el.paštas: 
aldona.simonelis@gmail.com. 
Aplankykite mūsų tinklalapį: 
www.Maironiomok)rkla.net. 

• Aukštesniųjų lituanisti
nių kursų pamokos prasidės 
rugsėjo 25 d., vedėja - Brigita 
Ručinskienė. Dar neužsiregist
ravę moksleiviai galės tai pa
daryti tą dieną. B. Ručinskienės 
tel. 416 536-8084. Živilė 

ATSI STA PAMINĖTI 
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Red. Vytautas J. Bacevičius, 
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~ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Rugsėjo 12 Aušros Vartų par. choras pradėjo savo 60 m. 
giedojimo sezoną. Giedojo per Mišias, dirigavo ir vargonavo 
komp. muz. Aleksandras Stankevičius, ko-ordinatorius Antanas 
J. Mickus. Po Mišių vyko choristės Loretos Polichauskaitės 
paruoštos vaišės. Susirinko 25 choro nariai. Choro vadovas 
Antanas J. Mickus pranešė, kad choras jau sulaukė 60 metų. 
Dar yra vienas choristas, giedantis chore nuo pradžios - tai 
Alfredas Piešina. Jo tėvas Aleksandras Piešina įsteigė šį chorą 
1950 m. Džiugu, kad įsijungia į chorą jaunos studentės lietu
vaitės iš Lietuvos. 

Rugsėjo 19 per Mišias giedojo choras, prisidėjo dr. Do
naldas Doell su savo birbyne, grojo 3 giesmes. Taip pat mūsų 
veteranas sol. Antanas Keblys, jau 89 metų, pagiedojo pora 
giesmių. Po Mišių vyko vaišės, paruoštos choristų Dainiaus 
Juro ir Donald Doell. 

Solistė Elena Grumbinienė grįžo į Lietuvą. Ji dainavo ir 
giedojo su mūsų parapijos choru, taip pat ir Prisikėlimo pa
rapijoj Toronte; yra davusi koncertus Montrealyje. Jeigu norite 
matyti solistę giedant per "You Tube", rašykite "ajmickus" ir 
Elena Grumbinienė. AJM 

Pirma Montrealio lietuvių choro repeticija įvyko trečiadie
nį, rugsėjo 8. Montrealio Lietuvių choras, kartu ~u dalimi cho
ristų iš abiejų parapijų chorų, t.y. Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero, 
pradėjo repetuoti Aleksandro Stankevičiaus naujai sukurtą Re
quiem. Šio veikalo premjera bus giedama Mišiose sekmadienį, 
lapkričio 7, 12 val. Sv. Kazimiero šventovėje. Repeticijos vyksta 
Aušros Vartų parapijos salėje trečiadieniais, 7 v.v. Norintys da
lyvauti maloniai kviečiami. Vilija Bulotienė 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugijos pirmas rudens susirinkimas su kavute 

įvyko sekmadienį, rugsėjo 19, po šv. Mišių. Kleb. kun. Paulius 
Mališka palaimino valgį bei visus susirinkusius. Dalyviai galėjo 
paragauti visokių sumuštinių, įvairių mišrainių ir puikių pyragų. 
Loterijos laimėtojai - Mildred Pališaitienė ir Peter Laurinaitis. 
Per susirinkimą buvo nutarta įdėti į Requiem leidinį mirusias 
Šv. Elzbietos draugijos nares ir pakelti auką kavutei. Nebus 
susirinkimo spalio mėnesį. Kiti pietūs - sekmadienį, lapkričio 
21, šv. Elzbietos atlaidai. 

"Auksinis ratelis" pradės žiemos veiklą ketvirtadienį, 
spalio 7, parapijos salėje. Visi pensininkai kviečiami prisijungti 
ir dalyvauti. 

Requiem šv. Mišių premjera - lapkričio 7 d. Solistė Danutė 
Mileikienė iš Bostono giedos per šv. Mišias. Į Requiem leidinį, 
velionių skyrių, galima įdėti šeimos mirusių vardus. Tai skelbi
mai, kurių kainos priklauso nuo dydžio. Kreipkitės į Requiem 
komiteto narius - kleb. kun. Paulių Mališką, muz. Aleksandrą 
Stankevičių, Ritą Baršauskas, Rytį Bulotą, Viliją Bulotienę, 
Harold Celtorių, Daivą Jaugelytę-Zatkovic, Vidą Lietuvnin
kaitę ar Alice Skrupskytę. Prašome tai paduoti prieš spalio 15 
d. Taip pat, jeigu kas norėtų paremti leidinį komerciniais skelbi
mais. Jau galima įsigyti bilietus pietums pas MLC choristą arba 
pas bet kurį komiteto narį. Kviečiame visus atsilankyti šiose 
ypatingose šv. Mišiose. VL 

Kremerata Baltica/Gidon Kremer muzikinio ansamblio 
koncertas įvyks š.m. lapkričio 4 d., 8 v.v. Salle Wilfrid-Pelletier. 
Įėjimo kainos nuo $26.88 iki $66.88. 20% nuolaida 20 žmonių 
grupei. Bilietus iš anksto galima užsisakyti pas Andrių Gaputį, 
tel. 450 458-3381; el.paštu andy.gaputis@yahoo.com. Ansamb
lis įsteigtas 1997 m. Orkestrą sudaro estų, latvių ir lietuvių 
muzikantai, vadinami Baltijos šalių muzikiniais ambasadoriais. 

Inf. 

ADA.NlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SH RBROOKE ST . . , SUIT 555. MONTREAL. QUE. H2l 1 3 
TEL 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

VISI ATEITININKAI KVIEČIAMI DALYVAUTI! Turonto ir 
Hamiltono ateitininkai rengia Ateitininkijos šimtmečio šventę 
spalio 2, šeštadienį, Prisikėlimo parapijoje Toronte. Programoje: 
4 v. p.p. Mišios, parodos atidarymas, užkandėliai su šampanu, dr. 
Kęstučio Skrupskelio paskaita, iškilminga vakarienė ir linksmų 
prisiminimų vakaras. Bilieto į vakarienę kaina asmeniui - $50. 
Bilietai pardavinėjami Prisikėlimo ir Hamiltono Aušros Vartų 
parapijose sekmadieniais po Mišių. Paskatinkite ir savo draugus! 




