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Atsiminimai 
Kaip iš tikrųjų tautiečiai gyveno s~v~e~lf oku~~cij~s m~

tu, kaip vargo ir kentėjo Sibiro tremtlmai i.r p~litmi~i kali
niai, kaip kūrėsi pasitraukę į Vakarus - apie visa tai dabar 
jau mainais galime pasipasakoti. 

P ENK.l skirtingi ir daugeliui labai vargingi dešimtme
čiai, visaip ak~u~~ūs ~r įd?~ū~, istorijai sv~rbūs d~ba~ 
gausiai atskleidžiami atsimm~~u~s~, kune sk~l~rnmi 

laikraščiuose atskirose knygose bei 1vamuose progmmose 
leidiniuose. Visi jie abiejose Atlanto pusėse n~riai skait~
mi. Atsiminimų tematika įvairi, liečianti kone visas gyvem
mo sritis. Laisvės kovos, partizanų dešimtmetis bei tremtis 
išeivijoje labiausiai skaitomi, nes šituose atsiminimuose nu
rodoma ilgą laiką slėpta tiesa. Tai savotišk31s "klaid~" ~tit~i
symas, kas visuomet skaitytojams įdom1:1.„~alia ~aviem_ų liu
dininkų, rašančių atsiminimus, nemažai crn s~aitome ir. ~o
kumentinės medžiagos, kurią pateikia netolimos praeities 
tyrinėtojai per oficialias valstybines instit~ci~as, įst:~gtas po 
nepriklausomybės atstatymo. Dokumentm~ medzi~g~ ~u: 
daroma ne vien tik iš aprašymų; juos papildo statlstlmai 
duomenys, faksimilės, autentiškos nuotraukos. Tui me~i~
ga, stipriausiai patvirtinanti pasakoj a.m1:1s. faktus. Pa~ie?ių 
asmenų rašytuose ir paskelbtuose atsimmimuose pasita~o 
ir prieštaravimų. Štai vienoj_e _įdom~oj~ kny_goje ska}~oJ~S 
užtiko puslapį, kuriame sakimo dahs partiza~ų. ~s~m~ke, 
buvusi mokytoja" rašikliu išbraukta ir paraste1e t~asyta 
"melas", net su inicialais, patvirtinančiais pastabą. Tai rete
nybė knygų rinkoje. Kaip į sensaciją į tai g_alima _visaip P~: 
žiūrėti. Tačiau tas mažmožis tuoj pat iškelta abejonę: ar is 
viso tie atsiminimai rašomi atsakingai? Toks klausimas -
neigiamas poveikis. Nete~sybių ja~ ~~~me tiek ~r tie~ prisi: 
skaitę. Norisi tiesos. Turetume butl itm atsargus rasydami 
apie asmenis ar jų atliktus darbus. 

LIETUVOJE gyvenantiems įdomu sužinoti, ka~p P.o 
karo kūrėsi tautiečiai įvairiuose kraštuose, kaip Jie 
dabar gyvena, ką surado, ką prarado,. kaip ~ratu~tėj?, 

kaip nutautėjo, kodėl negrįžta tėvynėn, del kunos lais~es 
sakėsi kovoję? Įdomi ir savaiminga išeivių gyve~imo ~a~is .
tai pokarinis laikotarpis Vokietijos barakuose i! karei~me: 
se. Apie visa tai jau nemažai literatūr?s pa~kl.eista. L~isvai 
pasiekia ji dabar ir Lietuvą. Pastaros10s bi?lio~ekos ir "~r
chyvai labai laukia išeivijos rašinių,_ knygų, vis~kios medžia
gos, liudijančios viską, kas vyko laisvuose krastuo~e.per ?? 
metų. Šito laikotarpio ~emom~s p~ suk1:1rt~ ?em~ai ~r?~i
nės literatūros, gausu ir publicistikos, 1vamausių leid.imų 
apie kultūrinį, politinį, visuo~e~inį bei reli~~n~ ~en_imą. 
Atitinkami ryšiai su tėvyne užtlkrma, k~d tas i~elVlskas~s lo
bis nedings be žinios. Prie visų šiuo laikotarpm sk~lbrn~ų 
atsiminimų prisideda atsiminimai ir tų ž_mon_ių, k1:1ne t~rrn: 
mai ar tikrai ištikimai tarnavo okupantm. Laisvą tiesos zodt 
be baimės būti apkaltintam šiandien gali atsiminim~is _ta~ti 
buvę komunistiniai veikėjai, valdymo kolaborant~i, visaip 
susiję su okupacijos režimu, kuris tautos d~ugu~ai neb~vo 
priimtinas. Kai kurie iš jų jau yra papasakoję apie bu~sms 
įsipareigojimus, apie valdymo sistemos absurdus, ~pie ~~
vas dėl pareigų ir privilegijų, apie draug~s ru~us, k~i ~~nais 
atvejais jiems padėjusius ... Vis dėlt?. skaitant JŲ. atsrmmim1:1s 
jaučiamas autori~ santūru~~s, ve_r~iant ~1:1sla~1 po puslap10 
laukiama aiškesmo proverzio, atltmkanc10 destomus daly
kus. Susidaro įspūdis lyg kažkas būta, tik ne okupacija, tar
tum taip reikėjo, ir jie niekuo dėti. Užvertus pask~tinį pusla
pį norisi tarti, kad ne viskas pasakyta, ko laukta. CS 
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Taika ir Jungtinės Tautos 
Dr. EGIDIJUS VAREIKIS, 

Lietuvos respublikos seimo narys 

Šaltojo karo metais taiką pasaulyje didele 
dalimi palaikė baimė patirti branduolinį su
naikinimą. Kaip paradoksaliai beatrodytų -

Dr. Egidijus 
Vareikis 

branduolinis ginklas buvo 
bene taikiausias ginklas pa
sa ul yj e, padėjęs išvengti 
taip visų pranašauto trečio
j o pasaulinio karo. Sužlu
gus globaliai konfrontacijai 
pasaulis, užuot išnaudojęs 
progą nekariauti ir nebesi
pykti, įklimpo į daugybę 
vietinių - ilgai trunkančių, 

sekinančių ir žiauriai žudančių karų, kuriuose, 
kaip pasirodė, galima laimėti ir visiškai nesu
sinaikinant. Dar baigiantis Antrajam 
pasauliniam karui buvo sumanyta sukurti 
Jungtines Tautas, organizaciją, kuri rūpi~tųsi, 
kad karų nebūtų, o jei jau taip įvyksta, pasiektų 
taikos. Sukurtos taikos palaikymo pajėgos, 
turėjusios palaikyti ir įtvirtinti taiką. Taikos 
angelai - mėlynieji šalmai - siekė tapti taikos 
simboliu. 

Pradžioje norai buvo kuklūs, tačiau taip 
jau įvyko, kad darbo jiems padi?~jo p~sta~ai
siais - "taikiaisiais" dešimtmečiais. Srnndien 
įvairiose pasaulio taikos palaikymo pajėgų da
lyse dirba per 120,000 kariškių bei civilių, ku
riuos deleguoja 115 pasaulio valstybių, dau
giausia, beje, Bangladešas, Indija ir Pakis
tanas. Per daugiau kaip 60 gyvavimo metų 
Jungtinės Tautos ėmėsi 63 taikos palaikymo 

misijų. 16 jų tebesitęsia ir šiandien. Ironiška, 
bet daugiausia jų šiandien Afrikoje, kontinen
te, kur po dekolonizacijos teoriškai turėj? ~s~
vyrauti romantiška taikių Af~ik?s tautų i~Ile. 
Liberija, Kongo Demokratme respublika, 
Ruanda - čia vyko žiauriausi pastarojo meto 
karai. Darfūras - viena pavojingiausių vietų 
pasaulyje (čia tarnauja apie 10,000 "žy~rųj_ų"J· 

Liūdna tai ar juokinga, bet tebesitęsia ir 
pati pirmoji paliaubų stebėj~mo ~isija, s~ku~
ta 1948 metais. Ji buvo pasiųsta l Palestmą ir 
egzistuoja dar ir dabar. Nuo to laiko, nepai: 
sant UNTSO "žydrųjų šalmų", čia įvyko penki 
karai, o ta stebima ugnies nutraukimo linija 
realiai nebeegzistuoja ... 

Neišspręstas ir Kašmyro konfliktas, kuria
me taikos palaikytojai taip pat budi nuo 1948 
metų. Galima sakyti, kad Jungtinių Tautų pa
stangos buvo sėkmingos Centrinėje Ameriko
įe, Namibijoje, ~am?odžo~~.ir Moza1?-b.i~e. 
Siose šalyse rūpmtasi 15 milijonų pabegebų, 
teikta pagalba milijonams kenčiančių nuo 
bado ir kivirčų, karinių konfliktų, atliktas 
lemiamas vaidmuo aplinkosaugos reikaluose, 
padėta sustabdyti ligų plitimą ir užtikrinti 
vaikų gerovę. 

Irakui paskelbtos sankcijos, kurių iš es
mės buvo laikomasi. Egzistuoja nuomonė, 
kad be Jungtinių Tautų pastangų Pietų Korėja 
taip ir liktų okupuota komunistų.' Bosnijoj.e ~r 
Hercegovinoje seniai būtų atliktas etmms 
valymas ir žuvusiųjų būtų buvę žymiai dau
giau. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAMf GYVENIME 
v Šilinių atlaidai prasidėjo 
Siluvoje rugsėjo 10 d. Dievo 
Motinos Gimimo šventėje. 
Dalyvavo atstovai visoje Lie
tuvoje pasklidusių Švč. M. 
Marijai pasišventusių bend
ruomenių bei grupių: Šiluvos 
Marijos draugijos, Gyvojo 
rožinio draugijos, Marijos le
giono ir kt. Rugsėjo 10 d. bu
vo paminėtas Marijos radijo 
6-tos veiklos metinės. Šeimų 
ir jaunimo diena buvo šven
čiama rugsėjo 11 d. Rugsėjo 
12 - Padėkos už laisvę šven
tę, minint Lietuvos Nepri
klausomybės 20-metį, šventė 

tūkstančiai piligrimų. Tą die
ną ypač gausiai užpildė sak
raliąją aikštę ir jos prieigas 
dar gerokai prieš pagrindinę 
Eucharistijos liturgiją, kuriai 
vadovavo Lietuvos vyskupai. 
Rugsėjo 13 d. dalyvauti Sili
nių atlaiduose, švęsti Švč. M. 
Marijos Gimimo, dėkoti 
Viešpačiui už laisvą gyveni
mą Tėvynėje atvyko Lietuvos 
policijos, Valstybinės sienos 
apsaugos bei Priešgaisrinės 
apsaugos darbuotojai. Už 
juos ir jų šeimas vyskupai, 
kunigai bei visi tos dienos pi
ligrimai meldėsi pagrindinė
je Eucharistijos liturgijoje vi
dudienį. Taip pat dalyvavo 
Ukmergės krašto žmonės -
kunigai, tikintieji, valdžios 
atstovai. Rugsėjo 14 d., šven
čiant Šv. Kryžiaus Išaukštini
mą, Šilinių atlaiduose buvo 
skiriama Ligonių ir medici
nos darbuotojų dienai. 

Pop. Benediktas XVI ofi
cialiu vizitu lankėsi Jungti
nėje karalystėje rugsėjo 16-
19 d.d. Nuskridęs iš Romos į 
Škotijos sostinę Edinburgą, 
Šv. Tėvas susitiko su karalie
ne Elžbieta 11, britų valdžios 
ir visuomenės atstovais, Ang
likonų primu ir kitais religijų 
hierarchais, Škotijos visuo
menės ir katalikų Bažnyčios 
bendruomenės vadovais ir 
atstovais, o po vakarinių Mi
šių, kurioms vadovavo Glas-

gow mieste, rugsėjo 16 d. pa
vakare išskrido į Londoną. 
Kaip visa Škotijos Bažnyčia, 
Glasgow arkivyskupija, buvo 
įsteigta šeštuoju šimtmečiu, 
klestėjo iki reformacijos lai
kų, paskui uždraudus katali
kybę buvo panaikinta ir at
kurta tik 19 š. antroje pusėje. 
Šiuo metu katalikai sudaro 
maždaug ketvirtadalį vysku
pijos teritorijoje gyvenančių 
žmonių, o visos Jungtinės ka
ralystės mastu katalikai su
daro tik apie 9%. Paskutinę 
vizito dieną Birminghame 
Šv. Tėvas aukojo Mišias ir jų 
metu paskelbė palaimintuoju 
garsųjį 19 š. anglikonų ir vė
liau katalikų mąstytoją kardi
nolą John Henry N ewman. 

Kard. Newman beatifi
kacijos iškilmės prasidėjo jau 
rugsėjo 18 d. vakarą Londo
no Hyde parke vykusia mal
dos vigilija, į kurią susirinko 
apie 100,000 žmonių, visų 
pirma jaunimo. Paskutinysis 
prieš išskrendant į Romą po
piežiaus susitikimas Jungti
nėje karalystėje įvyko rugsė

jo 19 d. Šv. Tėvas Birming
hamo Oscott Kolegijos kop
lyčioje susitiko su Anglijos, 
Velso ir Škotijos katalikų vys
kupais. Ten 1852 m. susirinko 
atkurta Anglijos katalikų 
hierarchija, kuri prieš tai ilgą 
laiką buvo uždrausta ir per
sekiojama. Tada susitikime 
dalyvavo ir palaimintasis 
John Henry Newman, kalbė
jęs apie "antrąjį pavasarį". 
Po Edinburgo arkivyskupo 
kardinolo Keith O'Brien ir 
Vestminsterio arkivyskupo 
bei Anglijos ir Velso katalikų 
vyskupų konferencijos pirmi
ninko Vincent Nichols pa
sveikinimo žodžių, trumpą 
kalbą pasakė ir Benediktas 
XVI, įvardindamas svarbiau
sias sielovadines kryptis 
Jungtinėje karalystėje. Po 
susitikimo su seminaristų 
grupe jis grįžo į Romą. 

Brolis Andre Bessette - pirmasis 
Kanadoje gimęs šventasis 

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Šį rudenį, spalio 17 d. po
piežius Benediktas XVI pa
skelbs brolį Andre Bessette 
šventuoju. Columbia žurnalo, 
leidžiamo Kolumbo vyčių, ži
niomis, jis taps pirmuoju (vy
ru) šventuoju, gimusiu Kana
doje. Žurnalo 2010 m. rugsė
jo mėnesio laidoje duodamas 
Mare Nadeau straipsnis, ku
riuo iš dalies pasinaudoju pri
statydamas šį šventąjį. 

Būsimasis brolis Andre, 
gimęs 1845 m. rugpjūčio 9 d. 
Bessette šeimoje, buvo pa
krikštytas Alfred vardu. Jo 
gimtinė buvo Saint-Gregorie 
d'Iberville, apie 40 km į piet
vakarius nuo Montrealio, QC. 
Jis buvo devintas vaikas iš try
likos. Dar vaikystėje jo svei
kata buvo blogoje būklėje. Li
gų metu motina jį skatino at
siduoti Jėzui, Marijai ir Juo
zapui. Tas jo atsidavimas buvo 
blogai suprastas, ir jis tapo 
pajuokos objektu. Būdamas 
devynerių metų prarado tėvą, 
kuris žuvo darbe po griūvan
čiu medžiu. Po trejų metų 
džiova mirė ir jo motina. At
skirtas nuo savo brolių ir se
serų, jis buvo auginamas dė
dės ir dėdienės. 

Būdamas 25 metų Alfred 
Bessette įstojo į Švento Kry
žiaus vienuolių kongregaciją 
Montrealyje. Jo pirmasis pra
šymas buvo atmestas, bet jis 
buvo priimtas vietiniam vys
kupui pritarus. Įdomu, kad 
Alfred klebonas savo rašte vie
nuolynui jį pristatė šitokiais 
žodžiais: "Aš jums pristatau 
šventąjį". Alfred ateitis šioje 
vienuolių/mokytojų bendruo
menėj e buvo neaiški dėl jo 
sveikatos ir išsilavinimo sto
kos. Jis buvo paskirtas Notre 
Dame kolegijos durininku ir 
tose pareigose išbuvo ketu-

riasdešimt metų. Jis taip pat 
darbavosi kaip slaugas, kirpė
jas, užvaizda ir duobkasys ka
pinėse. Dalis jo pareigų buvo 
priimti lankytojus, įskaitant ir 

Brolis Andre Bessette 

sergančiuosius. Kitas jo dar
bas buvo prižiūrėti, kad prie 
altoriaus ir įvairių statulų, 
tarp jų ir šv. Juozapo, visada 
būtų degančio aliejaus. Alie
jus, kartu su maldomis, simbo
lizavo sergančiųjų ir tikinčiųjų 
viltį. Andre ant kaklo taip pat 
nešiodavo šv. Juozapo meda
likėlius. Spėju, kad juos taip 
pat dalindavo tikintiesiems. 

Pradėjo sklisti žinios apie 
stebuklingą asmenį Notre Da
me kolegijoje. Žmonės pradė
jo tiesioginiai lankytis pas bro
lį Andre. Pradžioje jis lanky
tojus sutikdavo kolegijoje, ta
čiau tas sukėlė jo kolegų ir 
studentų tėvų nepasitenkini
mą. Jis net buvo pradėtas pra
vardžiuoti "išprotėjusiu se
niu", "šarlatanu" ir "aliejuotu 
broliu". 1895 m., kai buvo pra
tęstas tramvajus iki Notre Da
me vietovės, Mount-Royal pa
pėdėje, ten buvo pastatyta sto
telė keleiviams. Brolis Andre 
gavo leidimą sutikti ten at
vykstančius ligonius. Vieno 
biografinio šaltinio žiniomis, 
kas dieną atvykdavo iki 300 

lankytojų. Atsidėkojant šv. 
Juozapui už jo tarpininkavi
mą, įgalinusį daugelį pagiji
mų, brolis Andre pradėjo gal
voti apie oratorijos statymą 
Jėzaus žemiškajam tėvui - šv. 
Juozapui. 

Iš gautų dovanų iš pagiju
siųjų, 1904 m. ant Mount 
Royal brolis Andre pastatė 
medinę koplyčią. Po to vyko 
keletas statybos praplėtimų. 
Pirmoji oratorijos statybos da
lis - kripta - buvo pradėta 
1915 m., tačiau buvo susidurta 
su visa eile sunkumų. Pati ba
zilika, pavadinta Šv. Juozapo 
oratorija, pradėta statyti 1924 
m. Ekonominė krizė pasaulyje 
statybą visiškai sustabdė 1931-
1937 metų eigoje. Tačiau jis 
savo turėtos vizijos neatsisakė. 

Brolis Andre mirė 1937 
m. sausio 6 d. Laidotuvėse da
lyvavo apie vienas milijonas 
tikinčiųjų, Jo pradėta šven
tovė pagaliau buvo užbaigta 
tik 1967 metais, tačiau jo jau 
prieš 30 metų pradėtas dar
bas buvo plačiai žinomas. Jis 
popiežiaus Jono Pauliaus 11 
buvo paskelbtas palaimintuo
ju 1982 m. gegužės 23 d. Kas
met Šv. Juozapo oratoriją/ba
ziliką aplanko apie du milijo
nus žmonių. Brolis Andre pa
sižymėj o savo draugiškumu 
bei svetingumu. Savo gyveni
me jis sutiko, tiesiog ieškojo, 
žmonių su negaliomis, ieškojo 
ligonių bei kenčiančių ir jiems 
visiems tiesė meilingą ranką 
bei guodė galinga malda. 

Spalio 17 d. popiežius Be
nediktas XVI šventaisiais taip 
pat paskelbs Stanislaw Soltys, 
XV š. lenkų kunigą, itales vie
nuoles Giulia Salazano ir Ca
milla Battista Varano, ispanę 
vienuolę Candida Maria de 
Jesus Cipitriay Barriola ir aus
trę vienuolę motiną Mary 
MacKillop. 

Rusiškos pagalbos nereikia 
Į vieną ir tą pačią kalbą antrąsyk. .. 

"Sensacingas" prievaizdo 
Dmitrijaus Medvedevo išsto
jimas prieš "auksinę" Rusijos 
diplomatijos kuopą - skaus
mingas, aš net pasakyčiau, iki 
pykinimo pažįstamas amžina
sis Rusijos istorijos siužetas. 
Kelintą jau kartą, po eilinės 
daugiametės didžiavalstybinių 
patriotų pasiutligės priepuo
lio, po klyksmų apie savo 
aukščausią dvasingumą, apie 
Trečiąją Romą, apie Euroazi
jietišką "Heartland", ar blo
giausiu atveju, apie stabilumo 
salelę, po broliavimosi su vi
sais diktatoriais ir Trečiojo 
pasaulio driskiais, rusiškasis 
valdovas staiga, nelauktai pra
dėjo draugiškai vizginti savo 
gana simpatingą uodegėlę Va
karų partneriams. "Mes atsili
kome nuo išsivysčiusių Vaka
rų šalių 20-30 metų" - paskel-

bia jis savame vidiniame rate 
nuvalkiotą iki gėdos per tris 
šimtmečius sakramentinę fra
zę, - "ir mes turime šį atsiliki
mą įveikti per įmanomai 
trumpiausią laiką". 

Nesvarbu, kuo vardu eili
nis vadas ir kuo jis buvo ypa
tingai sužavėtas ar nusivylęs 
amžinai keikiamais ir amžinai 
patraukliais Vakarais - Ams
terdamo laivų statyklomis, 
Dresdeno alumi ar San Fran
cisco "I-phones ir 1-phodes". 
Svarbu, kad caras - moderni
zatorius iš tikrųjų nori įdiegti 
visas šias puikias ir naudingas 
naujoves Rusijoje. Šiuo tikslu 
jis net pasiruošęs paprašyti 
savo užsienio reikalų ministe
rį, suvokiantį kuriam laikui 
užsičiaupti ir nustoti prana
šiškai urgzti apie Vakarų civi
lizacijos žlugimą ir nematytą 

naujų progresyviq jėgos cent
rų suklestėjimą. Sis išmintin
gas susilaikymas įvairiais lai
kais reiškė taikų sugyvenimą, 
naują politinį mąstymą, arba 
(naujausias terminas) moder
nizacinę sąjungą. 

Bet modernizatorius Quo 
labiau, kad jis viso labo tik 
prievaizdas) negali atsisakyti 
nuo sakralinės rusiškos val
džios esmės, užkraunančios 
ant vyriausiojo valdytojo pe
čių eilę simbolinių veiksnių, 
atitinkančių istorinės epochos 
soboro dvasiai: - asmeniškai 
kirsti galvas šauliams ir žiau
riai kankinti savo paties sūnų 
dėl nesankcionuotų ryšių su 
užsieniečiais (pabaiga XVII
XVllI š.), - asmeniškai daly
vauti milžiniškų pelnų daly
bose su putinais, abramovičiais, 

Nukelta į 3-ią psl. 



"„ . ·-t~·-
;_i 

. , ... ~ 

.=i{~i:, 

Žalgirio mūšis, Brazilijos lietuvių žurnalo Mūsų Lietuva (2010, liepa) viršelis 

Rusiškos pagalbos ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

sečinais, timčenkomis, dvor
kovičais, čemezovais, veksel
bergais (pradžia XXI š.). Be
je, apie Vekselbergą-Skol
kovskį *. Yra daug priežasčių, 
dėl kurių maršalas Berija su
gebėjo pavogti iš JAV ir pui
kių sovietinių mokslininkų pa
galba pagaminti atominę 
bombą, o pas Vekselbergą vis
kas pasibaigs vagyste iš biu
džeto ir dešimčia kiaušinių, 
kuriuos jis nuneš Putinui pa
tepimui. 

Visų pirma, bombą Beri
jai atnešė patys amerikiečių 
mokslininkai, matę SSRS 
(kaip pasirodė, klaidinga) vi
sos žmonijos viltį. Putiniškos 
vagių Rusijos mokslininkai 
baidosi kaip maro. Pasišlykš
tėjimą sukėlė, kai multimilijo
nierius Dvorkovičius susitiki
me San Franciske ekstrava
gantiškai pažadėjo Skolkove 
pastatyti pačius geriausius pa
saulyje golfo laukus. Antra (ir 
tai tęsinys visų pirma), beveik 
visi dar likę Rusijoje "super" 
talentingi jaunieji Kurčatovai, 
Landau, Zeldovičiai, Sacha
rovai jau nuo vyresnių fizikos
matematikos fakultetų kursų 
dirba amerikiečių tyrimų cent
ruose. "And last but not 
least", Lavrentijus Pavlovičius 
įvykdė nemažai nusikaltimų, 
bet jis nebuvo smulkus vagi
šius, o buvo stambus valstybi
nis veikėjas. Sovietinio atomi
nio projekto vadovas negalėjo 
turėti stambaus akcinio pake
to kokios nors amerikietiškos 
urano sodrinimo gamyklos su 
pasenusia technologija. Arba 
dviejų šveicariškų bendrovių, 
produkciją, kurią jis įjungtų į 
užsienio technologijų užpirki-

mo valstybinę programą. Ir 
jam nereikėtų kapitalizuoti 
žemes apie Sarovą, iš anksto 
užpirktas oligarcho Kagano
vičiaus. 

Petro l-jo ir stalininis to
talitariniai režimai galėjo ne
išpasakytos įtampos dėka, ne
siskaitydami su milžiniškomis 
aukomis, atgaminti kažkokius, 
jiems atrodžiusius svarbiau
sius jų pačių išlikimui Vakarų 
technologinės civilizacijos at
ributus. Tačiau jie principin
gai genetiniame lygyje kratėsi 
tų Vakarų institutų, kurie gim
dė ir toliau gimdo visas tas 
gundančias jau tiek amžių 
mūsų valdovus technologines 
naujoves. Palyginus minkštas, 
aksominis Putino-Medvedevo 
autoritarizmas atsiduria, kaip 
bebūtų paradoksalu, dar be
viltiškesnėje padėtyje moder
nizacijos perspektyvose. Susi
rūpinę, dėl aiškių priežasčių, 
visų pirma valdžios išlaikymu 
iki gyvos galvos, jos vadai, taip 
pat, kaip ir jų istoriniai pirm
takai, niekada neleis sukurti 
gyvybingos institucinės terpės 
konkurencijai politikoje, vers
le, moksle, ideologijoje. Visi 
tie paukšteliai tiesiog nesuge
bės išlaikyti paprasčiausių 
viešųjų debatų apie jų veiklos 
rezultatus. Diskusija labai 
greitai pereis į banalę krimi
nalinę-procesinę plokštumą. 

Tuo pačiu metu, jų atvira 
vagišių prigimtis pasmerkia 
žlugimui bet kokios atskirai 
paimtos technologinės patir
ties įsisavinimą. Putino Rusija 
neturi jėgų nei sukurti, nei 
pavogti, nei plačiai pagaminti 
nieko tikrai šiuolaikinio aukš
tų technologijų srityje. Pana
šu, kad "speechwriters" -
Medvedevo kalbos URM au-

toriai tai puikiai supranta. Jų 
šventvagiškas "Modernizaci
nio aljanso su Europa ir JAV" 
projektas susirinkusiems salė
je užgrūdintiems kovotojams 
su vienpoliariu pasauliu buvo 
nevilties gestas. Atleiskite, są
junga su kuo? Su tais, pagal 
taiklų mūsų vadovo išsireiški
mą, "stovinčiais už islamo te
roristų nugarų žymiai stipres
niais, labiau pavojingais tradi
ciniais Rusijos priešais, kurio
je siekia mus suskaldyti ir pa
vergti"? Sąjunga kam? Euro
pai bei JAV pakanka savų 
problemų, ir rusiškos pagal
bos modernizavimui jiems ne
reikia. Europai dar kurį laiką 
reikės rusiškų dujų. Bet tam 
ir be visokių modernizacinių 
sąjungų jų kancleriai ir prem
jerai už gerus pinigus tarnauja 
Putino benzokolonėlėse. 

JAV iš Kremliaus reikia 
tik vieno -kad tie kažkaip su
silaikytų nuo malonumo derg
ti juos ten, kur šalia visko der
gia ir patys sau. Na, apie tai, 
atrodo, lyg ir susitars "pereza
gruzkos" (recharge) rėmuose, 
mainais į Rusijos vadų nelie
čiamybę Vakarų bankuose. O 
daugiau Vakaruose niekam ir 
niekuo putiniška Rusija ne
įdomi. Ir niekas Vakaruose 
Rusijos modernizacija neužsi
ims, be to, ir negalės užsiimti. 
Tai visų pirma milžiniška jos 
pačios vidaus politinė proble
ma. Šalies institutų netolygiš
kumo ir jo pagimdyto totali
nio aukščiausios valstybės val
džios ir jos jėgų struktūrų su
irimo problema. 
*Vekselbergas - oligarchas, 
paskirtas D. Medvedevo va
dovauti aukštųjų technologijų 
centro sukūrimui Skolkove 
(vietovė netoli Maskvos) -
analogui "Silicon Valley, Cali
fornia". Andrei Piontkovskyj 

(Iš rusų kalbos išvertė 
L. Maltsas) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Sutartis dėl sienos 

Seimas rugsėjo 21 d. pa
tvirtino Lietuvos, Gudijos ir 
Lenkijos vyriausybių susita
rimą dėl šių trijų valstybių 
sienų sankirtos. Susitarimą 
dėl trišalės valstybių sienų 
sankirtos, kuri yra Maros 
upėje, pernai rudenį Vilniu
je pasirašė Lietuvos, Gudijos 
ir Lenkijos vyriausybių įga
lioti atstovai. Ši sutartis įsi
galios ją patvirtinus visoms 
šalims. Iš trijų valstybių vi
daus teisines procedūras eir
moj i užbaigė Lenkija. Sa
lims užbaigus vidaus teisines 
procedūras, bus galima pra
dėti fizinį sankirtos ženklini
mą. Lietuva iš viso turi tris 
valstybių sienos sankirtas: su 
Latvija ir Gudija, su Gudija 
ir Lenkija, su Lenkija ir Ru
sija, taip pat dvi sankirtas 
!3altijos jūroje: su Rusiįa ir 
Svedija ir su Latvija ir Sve
dija. Siuo metu pažymėta yra 
tik Lietuvos, Latvijos ir Gu
dijos sienų sankirta. 

Lėšos partijoms 
Vyriausioji rinkimų ko

misija (VRK) rugsėjo 22 d. 
priėmė sprendimą, kuriuo 
partijoms proporcingai pa
gal rinkimų kovai skirtas iš
laidas paskirstė vyriausybės 
skirtus pinigus. Valdančioji 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai gaus 
992,000 litų, opozicinė Lie
tuvos socialdemokratų parti
ja - 951,000 litų. Valdančioji 
Liberalų ir centro sąjunga 
gaus 484,000 litų dydžio, 
parlamente vieną vienman
datėje apygardoje išrinktą 
atstovą turinti Naujoji są
junga - 411,000 litų dydžio 
kompensaciją. 

Opozicinė partija "Tvar
ka ir teisingumas" gaus 381, 
000 litų, valdantysis Liberalų 
sąjūdis - 332,000 litų, opozi
cinė Darbo partija - 296,000 
litų dydžio kompensaciją. 
Dar 60,000 litų gautų kartu 
su "darbiečiais" koalicijoje 
rinkimuose dalyvavusi Lei
boristų partija. 

Valdančioji Tautos prisi
kėlimo partija gaus 93,000 
litų dydžio kompensaciją, 3 
atstovus seime turinti Lietu
vos valstiečių liaudininkų są
junga - 32,000 litų, irgi 3 at
stovus parlamente turinti 
Lietuvos lenkų rinkimų ak
cija - 27,000 litų. Kitos sei
mo rinkimuose dalyvavusios 
partijos pasidalins sumas 
nuo 3 iki 22,000 litų. 

Pagerbtos aukos 
Rugsėjo 21 d. minint Lie

tuvos žydų genocido dieną 
Vilniuje minėjime dalyvavo 
seimo pirmininkė Irena De
gutienė, kultūros ministeris 
bei kiti pareigūnai. Aukštųjų 
Panerių memoriale pager
biant genocido aukas padė
tas vainikas nuo prezidentės 
Dalios Grybauskaitės. Sei
mas tą dieną 2011 metus pa-

skelbė Holokausto aukų at
minties Lietuvoje metais. 

Pažymėta, jog šiuo spren
dimu seimas tęsia Konstitu
cijoje įtvirtintą darnaus tau
tų sugyvenimo, kovos prieš 
bet kokias antisemitizmo ap
raiškas politiką. Vyriausybei 
pavesta parengti programą, 
skirtą Holokausto aukoms 
atminti, tėvynainiams, kovo
jusiems prieš fašizmą ir žydų 
gelbėtojams pagerbti, Lietu
vos žydų istorijos ir kultūros 
paveldui atkurti bei įamžinti 
ir numatyti lėšų šiai progra
mai finansuoti. 

Jungiasi frakcijos 
Valdančiosios partijos -

Liberalų ir centro sąjunga 
(LiCS) bei Tautos prisikėli
mo partija (TPP) - rugsėjo 
21 d. seime susijungė dirbti į 
vieną frakciją, turinčią 12 
nariy. Seniūnu išrinktas Al
gis Caplikas. Jo teigimu, su
darant šią frakciją bus dau
giau stabilumo ir darbai ju
dės greičiau. Seime tebe
vyksta lūžiai ir kai kurių sei
mo narių blaškymaisi suke
lia daug neaiškumo. 

Jungtinė frakcija valdan
čiojoje koalicijoje yra antra 
pagal dydį. 45 narius turi Tė
vynės sąjunga-Lietuvos krikš
čionys demokratai, 11 - Li
beralų sąjūdis. Dėl parla
mentinių frakcijų susijungi
mo perrašyti koalicijos su
tarties nereikės, nes ją pasi
rašė partijų vadovai. 

Turto strategija? 
Ūkio ministerio Dai

niaus Kreivio teigimu, vals
tybės turto valdymo strategi
ją parengti kainuos 100,000 
litų. Švedų žinovas Dag 
Detter pasiūlė iš ministerijų 
ir kitų įstaigų perimti visą 
valstybės valdomą komer
cinį turtą ir atiduoti jį naujai 
įkurtai kontroliuojančiai 
bendrovei. Ją laikinai keti
nama pavadinti "Visuomis 
Company Holding", vado
vautų profesionalūs vadybi
ninkai, kurie spręstų strategi
nius valstybės turto valdymo 
klausimus. 

Valstybė Lietuvoje valdo 
daugiausia turto ir yra di
džiausias darbdavys. Skai
čiuojama, kad vien komerci
nio - įmonių, miškų ir kito -
turto vertė siekia 18 bln. litų, 
tačiau už 2009 m. valstybės 
biudžetas gavo apie 44.8 
mln. litų pelno dalį. 

Šalies vertinimas 
JAV viešėjusi seimo pir

mininkė Irena Degutienė sa
kė nesulaukusi prašymų pa
aiškinti prezidentės D. Gry
bauskaitės kritiškų pastabų 
JAV atžvilgiu. "Lietuva yra 
vertinama kaip visuma ir 
vertinama labai teigiamai", 
sakė l. Degutienė. Vizito 
metu komplimentų Lietuva 
sulaukė tiek iš demokratų, 
tiek iš respublikonų, ypač už 
dalyvavimą NATO misijose. 
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Lietuvės tarptautinėje veikloje 
San Antonio (JAV) 2010 m. birželio 25-30 d.d. vyko 60-asis tarptautinės moterų organizacijos "Zonta" 

suvažiavimas, rengiamas kas dveji metai. Šiemet jame dalyvavo ir vienintelė Lietuvos atstovė -
"Zontos" Alytaus klubo narė, "Alytaus naujienų" atsakingoji sekretorė Riita Jasionienė 

RŪTA JASIONIENĖ, 
"Zontos" Alytaus klubo nart 

Liepsnojanti ivakė nepranųada nie
ko, jei nuo jos uždegama kita. Šie 2010-
2012 metų "Zontos" tarptautinės pirmi
ninkės Dianne K Curtis iodžiai atspin
di pagrindinį tarptautinės moterų orga
nizacijos principą - tarnauti. Tarnauti 
nesitikint atpildo, nelaukiant ačiū. To 
tenka mokytis. Ir ne vieneriua metus. 
Lengviau, kai esi lydimas gerosios patir
ties. (Rūta Jasionienė) 

Lietuvos tautinių drabužių žavesys 
Ruošdamasi į tarptautinį "Zon

tos" suvažiavimą perskaičiau, kad 
vienas jo bruožas palieka ypatingą 
įspūdį. Tui vėliavų paradas. Kvietime 
atstovauti Lietuvai dalyvaujant vėlia
vų parade nurodomas ne privalomas, 
bet pageidautinas dalykas - tautinis 
drabužis. Dabar jau žinau, kad tau
tinius drabužius i panašų renginį vež
čiausi, net jei lagamine netilptų dau
giau niekas. Suvažiavimo oficialaus 
atidarymo diena prasidėjo repeticija 
pusę aštuonių ryto. 66 šalių atstovės, 
dalyvaujančios vėliavų parade, žinojo 
savo vietas. Lietuva - 55-oji, pagal įsi
jungimą i "Zontos" veiklą. Į salės, ku
rioje susirinkusios visos dalyvės, sceną 
buvau palydėta renginio vedėjo žo
džių: "Lietuva, aš sužavėtas tavo kos
tiumo". Skubiai žingsniuoju išdidžiai 
žvelgdama i mūsų trispalvę. Ryški 
šviesa~ bet tai netrukdo suprasti, 
kad žinią pasauliui apie Lietuvą aš 
nunešiau. Ir ne tik dėl to, kad už mano 
nugaros dideliame ekrane šviečia: 
"Rūta Jasionienė, Lithuania, Alytus". 
Šįkart vėliavų paradas organizuotas 
kiek kitaip nei ankstesniuose suvažia
vimuose. Vėliavas neša San Antonio 
ugniagesių departamento garbės sar
gybiniai, o šalių atstovės eina šalia. Į 
sceną viena po kitos sueina 66 valsty
bių "Zontos" narių vėliavos. Salė ploja 
tų šalių atstovėms, kurios vilki tauti
nius drabužius. Po vėliavų parado, at
spindinčio tarptautinę "Zontos" pri
gimtį ir esmę, baigiasi iš vakaro beįsi
plieskusios diskusijos, kad ši organi
zacija tampa pernelyg amerikietiška. 

Nepamirštamas lietuviškos 
duonos skonis 

Pasirodymas scenoje su tautiniais 
drabužiais teikia pažinčių. Iškart po 
vėliavų parado prie manęs prieina 
Kanadoje gyvenanti Alina T. Zilvytie
nė. Iš Lietuvos emigrawsi 1944 me
tais, buwsi kaunietė, šnekina gražia 
lietuvių kalba. Sužinau, kad yra "Zon
tos" Hamiltono klubo narė: kad su vy
ru, su kuriuo drauge laimingi jau 58 
metai, užaugino 3 vaikus; kad vienas 
sūnus, lakūnas, būdamas 31 metų žu
vo; kad dabar džiaugiasi penkiais išsi
mokslinusiais vaikaičiais. Ponia Alina 
sako, viską gyvenime pasiekusi savo 
darbu. Ištekėjo jauna už 10 metų vy
resnio lietuvio, kurį pamatė, galima 
sakyti, pirmą dieną vos įžengusi i Ka
nadą. Svetimoje žemėje abiem labai 
norėjosi savo žmogaus šalia. Augino 
vaikus, o vakarais mokėsi. Buvo ne
lengva, studijos užtruko 10 metų, bet 
Alina Žilvytienė nenuleido rankų ir 
tapo pirmąja Kanados lietuve, ėjusia 
banko direktorės pareigas. 

Dabar ponia Alina mėgaujasi Ka-

Rūta Jasionienė, "Zontos" Alytaus 
klubo narė, su trispalve. Vienintelė 
delegatė iš Lietu.vos 

nados pensininkės gyvenimu ir keliau
ja po pasaulį. Supažindindama su sa
vo drauge, taip pat zontiete, pasakoja, 
kad abi susiruošusios i Šri Lanką, iš 
jos dar užsuksi Dubajų (Jungtiniai 
arabų emyratai). Kaune tebeturinti 
giminių, Lietuvoje Alina lankėsi prieš 
trejus metus. Klausiu, gal ko pasiilgu
si iš savo gimtinės: "duonos", - atsako 
nedvejodama. Duonos savo lagamine 
neturiu. Bet turiu "'Ii'ejų devynerių" 
ir "Stakliškių midaus" bičių pikio 
trauktinės. Su didžiausiu malonumu 
visa tai ir dovanoju. 

"Katukas" - iš IDOČiutės 
išmoktas žodis 

Susitinku amerikietę Laurą A. 
Delaney iš Cincinnati, OH. Jos močiu
tė, tiesa, jau gimusi Amerikoje, buvo 
lietuvė. Proseneliai į JAV emigravo 
XX š. pradžioje, turbūt prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą. lietuviškai nekalbanti 
Laura užrašo močiutės pavardę -
Drangenis. Ir sako, prisimenanti iš jos 
išmoktus kelis lietuviškus žodžius: 
"Labas rytas, labas dienas ir„. katu
kas". Dar man paaiškina, kad taip 
močiutė vadindavusi kačiuką. Ar tik 
nebus čia dzūkiškos šaknys? Laiminga 
vaikystė, jei joje būna močiutė. 2008-
2010 metų "Zontos" tarptautinė pir
mininkė Beryl Sten po Antrojo pa
saulinio karo augo Pietų Švedijos 
miestelyje, daug laiko praleisdama su 
savo močiute. Beryl ji nuolat sakyda
vo: "Tu turėtum visada būti laisva -
neatsisakyk savo laisvės". Ir mažą 
mergaitę netiesmukai mokė suprasti, 
koks svarbus moters gyvenime išsilais
vinimas, atsakomybės jausmas ir tei
singumas. 

Ruanda - moterų ir vaikų šalis 
Pagrindinis "Zontos" tikslas - ge

rinti pasaulio moterų padėtj. Kad ji 
pagerėtų, pirmiausia reikia dviejų da
lykų - pinigų ir žinių. "Zonta" trims 
projektams, kurie vykdomi drauge su 
Jungtinėmis Tuutomis, 2010-2012 me
tams skyrė po 500,000 JAV dolerių. 
Pabandysiu paaiškinti, kodėl tose šaly
se bėdos didesnės nei, tarkim, Lietu
voje. 1.5 mln. JAV dolerių bus padaly
ta Ruandai, Liberijai, Salvadorui ir 
Gvatemalai. Šalims, paliestoms karo 
ir genocido. O nuo jų neatsiejamas ir 
smwtas, seksualinis - taip pat. 

Ruanda po 1994 metų genocido ir 
karo tapo daugiausia moterų ir vaikų 
šalimi (pusė iš 9.1 mln. šios valstybės 
gyventojų yra vaikai). Ir praėjus 16 
metų daugelis jų yra pažeidžiami. Šio
je Afrikos šalyje labai daug našlaičių 
(220,000, iš jų 100,000 gyvena vaikų 
namuose): pirmiausia tėvai tapo 
genocido aukomis, o antrą bangą 
su.kėlė ŽIV infekuotų moterų mirtys. 
Yra užfiksuota, kad 70% Ruandos 
gyventojų, kurie išliko gyvi po iš
žaginimo, buvo infekuoti ŽIV ar 
susirgo AIDS. Po smurto gimę vaikai 
dažnai yra pasmerkiami gėdai ar 
pametami kaip "gimę iš neapykan
tos". Šioje šalyje daug besilaukiančių 
jaunų našlaičių, nes jų niekas niekada 
nemylėjo, todėl jos miega su pirmu 
pasitaikiusiu, kuris pasako, kad myli. 
Palyginimas iš kitos Afrikos šalies: 
nėščia tampa l iš 5 Gambijos jau
nuolių (15-16 metų), o pavyzdžiui, Ja
ponijoje taip nutinka 6 iš tūkstančio. 
"Zontos" dėmesio centre - išankstinės 
apsaugos programa, kad nuo ŽIV 
būtų apsaugotas besilaukiančios mo
ters kūdikis. Tuip pat projektai, lei
džiantys Ruandos moterims suvokti, 
kad būti infekuotai ŽIV - dar ne mir
ties nuosprendis. 

Kikuko Bara, Japonijos delegatė, ir 
Alina Žihytienė, Bamiltono "Zontos" 
narė, buVllli klubo pirmininkė 

Turgavietėje už 58 JAV dolerius 
perku ruandiečių iš perdirbto popie
riaus pagamintus karolius ir auskarus. 
Perku, nes ką tik filmuotoje medžia
goje mačiau Ruandos moters džiaugs
mą. kad ji, dalyvaudama "Zontos" re
miamoje programoje "Aspire" (lietu
viškai siekti, kilti), išmok.o siūti, turi 
siuvamąją mašiną Gi jos varganam 
būste - didžiausias turtas ir džiaugs
mas) ir dabar gali išmaitinti savo šei
mą. Perku, nes nepamiršau ir savo ke
lionės po Keniją. Vienu vieninteliu 
keliu važiuojame per raudono smėlio 
ir krūmynų bekraštę žemę. Kas kelias
dešimt kilometrų - iš molio ir mėšlo 
drėbta trobelė. Prie vienos jų sėdi se
nyva moteris ir geria kavą. Pasakos 
čia neprimena nė iš tolo. Į safarį mus 
lydintis vairuotojas, i klausimą, ką ji 
valgo, ramiai atsako: "Kartą per savai
tę atveža makaronų". 

Nevienodas pasaulis 

Pagrindinė tarptautinės "Zontos" 
konvencijos pranešėja - dr. Carolyn 
Hannan, Lundo (ŠVedija) universiteto 
profesorė, anksčiau dirbusi Jungtinių 
Thutų organizacijoje, kalbėjo apie ne
vienodą mūsų pasaulį. Mes turime ga
limybę nuskraidinti moterį į kosmosą, 
betAfrikoskaimuosegimdydamosiki 
šiol miršta moterys, nes nėra transpor
to, kuris jas nuvežtų j ligonines. Vėliau 
jau kitos pranešėjos kels pagrindinę 
mintį, kad nė viena moteris neturi 
mirti duodama gyvybę. Ir palyginimui 
išgirsime skaičius: Nigerijoje miršta 1 
iš 7 gimdyvių, Afganistane - l iš 8, 
JAV - 1 iš 4,800, Kanadoje - l iš 11,-
000 ir Airijoje - l iš 47,600. 500,000 
JAV dolerių "Zonta" skyrė ir kitam su 
Jungtinėmis Thutomis vykdomam pro
jektui - "Akušerinės fistulės panaiki
nimas bei motinos ir naujagimio mir
tingumo ir sergamumo sumažinimas 
Liberijoje". Šalyje, kurioje 3.8 mln. 
gyventojų, iš 100,000 gimdyvių miršta 
1,200. 500,000 JAV dolerių skirta ir 
dar vienam projektui - kad Gvatema
los ir Salvadoro sostinės, kuriose ypač 
paplitęs urbanistinis smurtas, taptų 
moterims saugiais miestais. Per pasta
ruosius 7 metus daugiau kaip 3,200 
Gvatemalos moterų buvo pagrobtos, 
kankintos, išprievartautos ir nužudytos. 

Salvadoras - dar viena Vidurio 
Amerikos šalis, kurioje smurto auko
mis dažniausiai tampa jaunos mergi
nos iš žemesnio socialinio sluoksnio, 
atvykusios iš kaimų ir įsikūrusios tan
kiai apgyvendintuose lūšnynuose prie 
miestų. Nuo 1999-ų.jų iki 2005 metų 
ten buvo nužudyta 1,000 moterų. 

Turptautinė "Zonta" daug dėme
sio skiria smurto prieš moteris išanks
tinei apsaugai. Dviem projektams, 
vykdomiems taip pat su Jungtinėmis 
Tu.utomis, 2010-2012 metais atiteko 
630,000 JAV dolerių. 430,000 JAV do
lerių numatytam projektui, kurio tiks
las, kad Kam.bodžioje, Nepale, Ugan
doje liautųsi smurtas prieš moteris jas 
apdeginant. Smurtas, kai veidas ap
deginamas rūgštimi ar ugnimi, yra 
paplitęs šiose šalyse ir toleruojamas 
jų visuomenių. Šis smurtas retai 
nužudo, bet visuomet sugriauna gy
venimą. Kad sustiprėtų moterų 
padėtis žemės drebėjimo nunioko
tame Haityje "Zonta" skyrė 200,000 
JAV dolerių. 

Galimybė mokytis 

Turptautinis "Zontos" suvažiavi
mas - tai ne tik minėti ir neminėti ofi
cialūs reikalai. Thi ir galimybė pabend
rauti su daugybe žmonių, įsileisti juos 
i savo gyvenimą, gal net tapti drau
gais. Suvažiavimas San Antonio mies
te buvo 21-asis amerikietei Carol 
Beaver, zontietės dukrai iš Vašingto
no. Pirmasis - kuriame ji lankėsi kartu 
su mama, vyko 1968 m. Mineapolyje 
(MN). Paklausta, kas ją skatina čia 
dalyvauti, atsako: "Zonta - didysis ma
no gyvenimo pomėgis mokytis iš mo
terų, turinčių kitokią gyvenimo patir
tį". Beaver džiaugėsi sutikusi daug se
nų draugių ir susipažinusi su naujo
mis. Suvažiavimas San Antonio ne
mažai jos dalyvių buvo pirmasis. Viena 
dalyvė - ypatinga. "Geriau tai padary
siu dabar, kol dar nevėlu", - tarė sau 
72 metų amerikietė zontietė Marilyn 
Dealing ir atvyk.o į suvažiavimą pirmą 
kartą. 10 metų priklausančią "Zon
tos" klubui M. Dealing labiausiai su
žavėjo vėliavų paradas. 

Nukelta į 7-tą psl. 



Karšta vasara Toronte 
SIGINA KA'IKAUSKAni 

Ši vuara tikrai neeilinė 
lllW bibumis ir drėgme. :net
gi žemės drebėjimu ar lifiti
mis, lmrios per akimirką mies
to gatves ir greitkelius pa
veri!ia ef.erais. Nei kiek neat
siliko ir politinis klimaus šia
me did!iausiame Kanadoa 
mieste, valstybės finanainia
mc c:cnlre. 

Politinė temperatora pra
dėjo kilti jau anbtyvą pavua
q, kai spaudoje pradėjo rody
tis vyriausybės pranclimai 
apio pasiruolimq did:liųjų 
valstybią vadovų G-8 ir G-20 
IU&itikimams. Bet tie praneli
mai kėlė keistų įapūcij: iš jų 
neatrodė, bd miestu ruošia
si amikti laukiamus ir mielus 
puaulio didtiausią valstybių 
vadovu, o greičiau rengi.ui 
hunų ar barbarq gonc'!iq ul
puolim.ui. 

Apie smitikimo temas ir 
plimua rezultatu tebuvo d
simenama tik probrėHmiaia, 
lyg taip tilh>. LaikraJi!hi pus
lapiai, tclcviDjos manai mir
gėte mirgėjo pran.eJim•ia apie 
il viaos Kanados į Toront:IĮ 
~-Z: oli • ' t.., l.Iat.l „„...,...amą p CJD!n-i .......... , 
vudem tankus, kllrtinallčio 

„ "'- .i...:.:· garso masinus, ...... tua st ...... ,1-
mo b.merų ir pqaliau "Di
c&!oji kiną alcna" - gele.Bnėa 
vielos tvora aplink būsimų 
auaitikimų ir avei!ią gyvenimo 
vietą. ča suatabdyta pielyba, 
mobleiviai gavo lauktą atos
togq, iš danji•buaų illre1dinti 
studeDiai - gyvenimaa judria-

me 'lbronto verslo ir preky- kartą 'lbronto istorijoje pa
bos, tari1tą rajone buvo su- naudotos ašmiDės dujos pro
atabdytas. Kreivu iypaenas tcstuotojama išsklaidyti ir ma
kėlė susitikimo .reųėją suma- siD.is - iki 900 žmonių suė:mi
llJ'lllllll Konfc:RDCijų CCDbe ta maa (didlioji dalis ją buvo pa
proga įrengti dirbtini arti leista tą pUią naktį). Vandens 

60,000 dol. b.iDavuai "Mua
kokos deq" (mieste ant cf.c
ro krantolll). Tu turėj~ su!a
vėti paaaulio pirmqsiaa da
maa, iš kuri1J n'Ubimuioa DCt 
neatvyko ••• Blogieji llkcsčiai 
iiaipildė. 

Birlelio 26-oji diena 'Ib
ronto miesto istorijoje ira1Jta 
vi1ie11111 laib.m1. Tik ne dėl 
pasauliui svarbią auaitarimų 
šiuose susitikimuose. Pinų 
kartą liame mi.cBtc dulo par
duotuYią ir populiarios "Star
bucb" kavinės vmmos, degė 
policijos automobiliai. Pirmų 

tankai ar ganinės llircDoa DC· 

bu.10 p•nandotos .... PaaiDaigus 
0-20 suatikimW. kuris truko 
24 val, o "Vicna jo minutė pa
gal diemall!io Jbronto Star 
prandimą Kan•dm. mokcs4!ių 
mokėtojmm biDavo 833,000 
dol., Throntas tarsi prarado 
tvarkos ir taikingumo aurą, 
kuri lig liol gaubė miestą. Dar 
lig tiol vybta prateato IU&ibū
rimai, miesto policijai ui ta
riamai ucteiaėtua veikimus 
prid demomtruotojua pateik
tu 115 m.ln. dol. teismo icl
kin.Js. 

Tuopatmetukila 'lbronto 
micato gywmtoją dalis gyveno 
m'O '9i&ai stirtingą gyvenimą. 
Daugiataui5o, daugiakultūrio 
miesto bcndruomcnėa nuo-
~'-·"''-! „_,, . . 1· aanmm umynvo 11,P P'''" 1 -

G-20 IDlltlilmo 'lhmnt2 ldddfo 26 d. lmllmrile mieidD caat. 
ų apnpo "Didiloji virlot1 llieDa" 

niame, tik kitokiame rengi
nyje - pasaulio futbolo čem
pionate. Kokia komanda hi
d!ia vieną ar kitą dieną. ne
reikėjo ieškoti tvarkaralčio; 
nesunku buvo atspėti mieste 
puihalgiua gatvėse, kokių 
spalvq vėliavos plevėsuoja ID.t 
automobilių, kokiame mieato 
rajone ziizia afrikictilko tri
mito-vuvumlos ganai. 

Nukelta J 1 O-Ią psl. 

Taika ir Jungtinės ••• 
Atkelta IA 1-mo psl. 

Problemų, kurią nepavy
ko .ifapręsti, ~ ilgcanis. 
JUDgtinės 'lllutos 11.esugebėjo 
įveati tvarkoa Somalyje, Bos
nijos Srebrenicoje tiesiog ra
miai lciata illudyti 8000 '9JtŲ 
ir jaunuolių. Ruandojo il
skcrsta apie 800,000 lmonių. 
Juųtinėa 'lllutos bltiDamos 
neradnna1iai naudoja!M!ios il
tet'lius, turinčios .išptlatua per
SODalo etatus ir panašiai, aa 
klesti .kmupc:ija, nemoWl!cu
mas ir prasta vadyba. Panalu, 
kad liaDdicn "lydlieji iahmi" 
daro viską- DUO tariaujani'Sų 
atdyrimo .iki .rinkimų organi-

zavimo. "Daeymas" kartais la
bai keiatas ir aunldai 1upr1111-

tamas vietiniama, kuri1J labui, 
beje, Jllllgtillią 'liautą pasiun
tiniai ir atvybta. 

QaH,.,,siai ta pati tarptau
tinė bendrija nCAlgllwjo nie
ko, kaip tlk maldauti tvarkos 
laulytojus "apsitvarkyti" ir 
pulralyti kokj 11.0lS taikos BU· 
aitarimą. Jugtinią 'lllutų 
principu - atstirti kariaujan
čiuosius nuo civili1Į tapo dar 
bjaurc111c taikoa palaikymo 
grimasa- parama neva ken
čiantiems civiliams tampa ati
v1iiv!!flauaia parama briau
jantieaiema, juk civiliai su
pranta, tad kariai aukojasi 

dėl jų. V11& 1mmanjtarinė pa
galba taip Ir nukeliauja i karą. 
Liūdną juoŲ blia. taikos pa
jėgą folldorizacija - noras 
itildi kariaujaDČhj papročiams 
ir iproi!iama. 'llli tik pretoks
tu nietinti tailr:dari\IB. 

ŠielllB metams Jungtinės 
'llwtos turi 8 bilijonus dolerių. 
kuriuos surmita daugiausia 
JAV, Japonija, Jungtinė bra-
1.ystė, Pnnciizija ir Vokietija. 
PimglJ 11.e tiek daug-Jdekvie
nas statiatinia žemės IUtulio 
gymitojaa u! P"Hllni; taikų 
mob vidutmiibi po lietuviš
ką CCDtą per dieną. 'lll&u tai
ka tik bllllg3, nebent patys iš
moktume j:IĮ brauginti be Jung
tinią 'Ilwtų p•g•lhnL 
(Straipmia llllllumpintas. Bld} 

J'8Z 
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Kaltina vyriausybę 
PntiU,j'llli pulamemo 

radeu •Nij• iš kirto pagy
vino politini~· Opo
zicija, ypa~ liberalų partija, 
per ftl9Ų sutdkmi savo na
rius ir rėmėjus, paairyžuai 
pcm1ailimm. Komcnatorių 
partijos -vyriausybė parengė 
keletą įstatymq projektą. 
Pimtoaiomia sesijos dieno
mis jai teko aill:intis dėl sali
mą aprendimq ataisakyti 
lautuvų rcgiatracijm, atnau
jinti karo l.ėktuvq buę, dėl 
illaidų reti.amsi. Dauguma. 
liberalę ir :Kvebeko bloko 
partijos narių reikalauja pa
likti šautuvą registraciją, pri
imtą priel 16 metų. NDP lei
dlia savo nariams balsuoti 
puiriaktinai. Opozicija rei
kalauja pasi•iWnlmo apie 
karinią lėktuvų pirkimą be 
vielojo lamkuno. JAV bend
rovei uhakyti 65 karo .lėklu
vai F-35, bmuojantys $9 
blD. Per 20 metą ją prieliū
rai ir remontui phmuojama. 
illeisti dar $16 blD. Opozicija 
bltil!a vyria~, .kad li ul
aakiuai lėktuwa, neskelbda
ma konkurso gcriauaiam. jų 
p.mintojui, ir audariuai su
tarti. .kuri nenaudinga bna
dicaama. Komcnatoriams 
teko priminti, bd dar 1997 
m. Jean Chreticn liberalų 
vyriausybė, JAV bei dar 7 
valstybės l\llitarė ir parėmė 
naujų lėktuvą pmybos p~ 
ramą. m Lockheed Martln 
(JAV) pmlna Xanadoa gy
uyboa porcikiua atitinkm
l!ius lėktuvus. Gamintojai 
sudarė sutartis su 60 Kana
dos wnlavių. ateityje bna
dieči•ma bus aukurta darbo 
vietų DC tik .1ėtluvų prieliū
ros tarnyboje, bet ir atlie
bnt kitua uhakynms. 

l'ecleradnt 'f11'lau1:yb6 
bro vetuanama, dėl sankių 
auleidimų viaam gyvenimui 
praradusiems sveikat, ir 
darbingamą. skiria papildo
mas n11o!atjnes .išmokas prie 
dabar gaunamą palalpų. Per 
S metu numatyta Ilmokėti 
$200 mlD. SUDkiai aufciati 
kariai, gannntya 75% turėto 
atlygiuimo, gana p11.pildnm•i 
po Sl,SOO per mėn. Kai.kurie 
iš jų anbteuiaia metais bu
vo paivmsd paimti v.ienbrti
nea išmokas, bet jos uepa
Jcanbmai didelės, veteranai 
akDnta.. Veteraną ombuda
mcnas atauga& pi1lkiuinb1 
Pat Stogran ragina vyriau
ąb; nepamiriti ir lioa gru
pės žmonių. Ombudameno 
paslaugą konservatorię vy
riausybė •••isato, nepratęs
dama jo d8l'bo termino. Ka
nados veteranai renka para
šus ir praJo vyriauybę, kad 
aktyvus armijos veteranų 
reikalq gynėjas tęstų savo 
dmbq. 

Mių pemijq lab!ll d-

minaą aandoq sudarė Kana
dos pcuaijų fondo (CPP) in
vesticiją taryba. Ji nupirko 
dar 8 prekybos centrus ui 
$335 mJn, ~io fondo nuosa
vybe tampa dideli prekybos 
centrai Vildorijoje (Br. :Ko
lvmbjja), :Kvebeko mieste ir 
k:t. Dabar peuljų fmldo val
domas ir prlnlngai nuomo
jamas prek)bos plotu uBma 
S.4 m.ln. b pėdų. Šiuo metu 
K'pnadm pcmijq fmulu turi 
nekilnojamosios n\IOlavybės 
beveik ui $8 blu., šiek tiek 
mafian nei pmė jm yra :Ka
nadoje. B viao fondo turtas 
siekia beveik $128 blD. 'llli 
penh3d3lj11 claup nei tu
rėta anbtesniais metais 

Dar nepaslrodllus TV 
ekrane :naujai linių progra
mai, il jos steigėjų tarpo pa
sitraukia lCm)' ~neyctc, bu
'Yt' min.isterio pirmhlillto s. 
Harper atstovas vietiesiems 
eyilaml. Būalmoji BnhJ prog
rama, ketinanti atspindėti 
komcmitorių politiką ir po
flūrt, m1ųkė kritikol irpui
priclillimo i1 llitą orgBDim
ciją. Netgi DCsusipaliDus au 
jos programos turiniu, bim
mas linių kaual11 jau wdi
namas bnadietilkuoju Fm 
kanalu. Bandydamas pa
neigti tieaioginę s11saj11 su 
dabartine bmaervatorią vy
riausybe, K. 'lencycke pasi
traukia. Į jo vietą atėjo kito 
konservatorių vyriausybės 
vadovo B. Mulroncy buvęs 
atstovas spaudaiLucLavoie. 
Būsimoji nauja žinių prog
rama 1jkjai puti leidimą pa
slmdyti TV ekranuose dar fĮ 
rudcnĮ. 

1r•e11ai..--'.Lfdull ...... Beate1lauuk 
plerija ir lordo Beaver
brook folldas (Inndouaa, D. 
Britanija) ibprendė tarpu
aavio ginc'!ą dėl galerijoje 
es&DQq meno kūrinių pasi
dalijimo. Lord Bcaverton 
(William Mac Aitken) labai 
mėgo Beaverton ir rytinę 
Kanados provinciją. Frcdc
ricton micaw jia pastatydino 
paveiblų galerijlĮ ir padova
nojo jai pave:iblų iš savo pri
vataus Jinkinio. Praėjus dau
geliui metą po lordo Bea
verton mirties, jo turto pa
'VC!dėtojai parcilli norintyll 
atlilmti viaua 133 vertingus 
meno kūrinius, kurią vertė 
beveik $100 m.ln. Ginčą teko 
a~ teisme. Galerijos va
dovams pirmajame teisme 
pa"'Yko įrodyti, kad lordas 
Beamtou paveiblDs plmi
jai padownojo, ta&u antra
ais teismas priėmė kitoq 
sprendimą. Dabar abu gini!o 
dalyviai susitarė, bd 8S pa
veikslai liks Fredericton 
Beaverton galerijos nuoaa
vybe, o 48 yra tik pasJcnJinti 
Jie bus gųlinti Beaverton 
fondui Londalle. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
PERKA KONTRABANDĄ 

Bendrovės "Spinter ty
rimai" atlikta apklausa ro
do, kad beveik du trečdaliai 
lietuvių per pastaruosius 
dvejus metus yra pirkę kont
rabandinių cigarečių, <lega
lų ar alkoholio. Dauguma 
apklaustųjų nurodė taip da
rantys dėl kainų skirtumo, 
kiti - todėl, kad tai jiems yra 
savotiška protesto forma 
prieš valstybės politiką. Kad 
pirko - teigiamai atsakė per 
60% apklausos dalyvių. 
Dažnai perkantys kontra
bandines prekes nurodė 
20.3% atsakiusiųjų, 13% 
tvirtino pastaruoju metu 
perkantys dažniau nei anks
čiau, o 28% sakė nelegaliai 
įvežtų rūkalų, alkoholio ar 
kuro įsigiję vieną ar kelis 
kartus. Daugiau nei trečda
lis respondentų - 37.6% -
atsakė kontrabanda atvežtų 
akcizinių prekių per pasta
ruosius dvejus metus nepir
kę. 6.4% tvirtino, kad kont
rabandinės prekės esą pa
prasčiau prieinamos nei le
galios, o 3.7% jas laiko ko
kybiškesnėmis. Rajonų cent
rų ir kaimų gyventojai teigė 
dažnai perkantys kontra
bandinių prekių: alkoholio, 
cigarečių bei degalų. Di
džiųjų miestų gyventojai pri
pažino pastaruoju metu per
kantys daugiau kontraban
dinių prekių negu anksčiau. 

GEDIMINO ŠVENTĖ 
Rugsėjo 17-19 d.d. Vil

niuje pirmą kartą surengta 
Gedimino šventė. Rengi
nius puošė laikina plastiki
nė stilizuota Geležinio vilko 
skulptūra, sukurta dail. Vy
tauto Poškos. Šventė vyko 
Katedros aikštėje, Gedimi
no prospekte, prie Kara
liaus Mindaugo ir Baltojo 
tiltų bei kitose vietose. Da
lyvavo amatininkai, fakyrai, 
teatralizuotų eisenų dalyviai 
ir akcijos "Mieste be savo 
automobilio!" žygio dalyviai 
- dviratininkai. Veikė Tuutų 
mugė, vyko skulptūros "Spin
dulys - ietis" atidengimas 
prie Baltojo tilto bei projek
to "Krokuva sveikina Vil
nių" šokėjų pasirodymas 
Valdovų rūmuose. Turptau
tinio folkloro festivalio ati
darymo koncerte "Tautų 
mozaika", pasirodė kolekty
vai, pristatantys lenkų, rusų, 
totorių, romų ir gudų kul
tūrines tradicijas. Neries 
krantinėje vyko misterija 
"Lopšinės Vilniui". Šventės 
biudžetas siekė apie 250,000 
litų. Sostinės savivaldybė iš 
šios sumos skyrė 40,000 litų 
organizaciniams reikalams, 
apie 50,000 - programoms 
įgyvendinti, o likusius :eini
gus aukojo rėmėjai. Sios 
šventės rengimui Vilniaus 
miesto taryba pritarė dar 
1992 m. Šiuo metu siekiama 
atgaivinti idėją rengti šią 
šventę apie rudens lygiadie
nį, kada, pasak legendos, di-

dysis kunigaikštis Gediminas 
susapnavo Geležinį vilką. 

BAUDŲ SEKIMAS 
Policijos departamentas 

investuos 8.592 min. litų į 
sistemą, kuri leis informaci
ją apie baudas talpinti į in
ternetą. Informacinių ir ry
šių technologijų departa
mentas patvirtino ES ir vals
tybės biudžeto paramą pro
jektui, kad daugiau žmonių 
baudas už administracinius 
teisės pažeidimus susimo
kėtų savanoriškai. Depar
tamento duomenimis, šiuo 
metu baudas skiria ir išieško 
apie 80 institucijų, tačiau 
realiai išieškoma tik 40% 
visų baudų. Tikimasi, kad 
sistema paspartins keitimąsi 
informacija apie sumokėtas 
ar nesumokėtas baudas tarp 
policijos, Valstybinės mo
kesčių inspekcijos, teismų ir 
antstolių. Tai leistų taupyti 
laiko pažeidėjams, taip pat 
sumažintų atvejų, kai ant
stoliai kreipiasi į baudas jau 
sumokėjusius asmenis. Ku
riama informacinė sistema 
informuos tiek fizinius, tiek 
juridinius asmenis. 

RŪMŲ UŽBAIGIMAS 
Po ekskursijos rugsėjo 

22 d. atkuriamuose Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) valdovų rūmuose 
seimo Revizijos komiteto 
pirm. darbietė Loreta Grau
žinienė sakė, kad rūmus 
baigti statyti ir įrengti mu
ziejų reikės dar apie 200 
mln. litų., nors statybininkai 
ir projektuotojai teigia, jog 
maždaug pusei visų patalpų 
baigti reikėtų tik 32 min. li
tų. Revizijos komiteto na
riai, remdamiesi Valstybės 
kontrolės (VK) išvadomis, 
aiškinosi, kodėl per dešimt 
metų nuo projektavimo ir 
statybų pradžios LDK val
dovų rūmų projektas pa
brango 250 min. litų. VK 
teigimu, šio projekto darbų 
kaina išaugo nuo 114 mln. 
iki daugiau kaip 367 mln. li
tų. Revizoriai surinktą me
džiagą perdavė Generalinei 
prokuratūrai. Projektuoto
jai priminė, kad bestatant 
rūmus bei atliekant įvairius 
tyrimus darbų padaugėjo, 
keitėsi darbo užmokesčio ir 
medžiagų kainos, pastatas 
mažiausiai 25% padidėjo 
nuo pirminio varianto, ne
buvo įtraukta interjero pro
jektavimo, istorinių elemen
tų projektavimo. Revizoriai 
konstatavo, kad projekto 
darbų kaina išaugo šimtais 
milijonų litų, nes rangos su
tartyje nebuvo nustatyta ga
lutinė statinio kaina, laiku 
neparengtas viso rūmų komp
lekso projektas, statybos ir 
projektavimo darbai vykdyti 
vienu metu, naujos statybos 
darbams nepagrįstai taikyti 
atnaujinimo darbų įkainiai, 
nenumatytos reikiamos ran
govo kontrolės priemonės. 

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

Staigmena sukaktuvininkui Vankuveryje. (Iš k.) Violeta Adamonytė-Ramsay, Lione Micelytė
Curran, Jolanta Andruškevičiūtė-Patterson, Kostas Andruškevičius, Rūta Skučaitė-Šlekienė, 
Lilė Gedvilaitė ir Loreta Žižytė-LeBlanc 

Vancouver, BC Rugpjūčio pabaigoje Rūta Skučaitė-Šle
kienė iš Vašingtono, Loreta Zižytė-Le Blanc 
iš Toronto, Lionė Micelytė-Curran iš Burling
tono, Violeta Adamonytė-Ramsay ir Lilė Ged
vilaitė iš Montrealio skrido į Vankuverį at
švęsti pono Kosto gimtadienį. Sukaktuvinin
kas stebino visas savo stipria sveikata, šviesia 
atmintimi, žvalumu ir gera nuotaika. Jis sako, 
jog kasdieninis dviejų valandų vaikščiojimas ir 
skaitymas spaudos padeda išlaikyti jo fizinę ir 
protinę formą. Sveikinimus atsiuntė ir Kana
dos ministeris pirmininkas S. Harper, Britų 
Kolumbijos premjeras G. Campbell bei Van
kuverio miesto burmistras. Inf. 

Staigmena sukaktuvininkui 
Rugsėjo 24-tą dieną Kostas Andruškevi

čius sulaukė 100 metų. Ilgus metus gyvenęs ir 
visuomeninėje veikloje dirbęs Montrealyje 
Kostas Andruškevičius šiuo metu gyvena pas 
savo dukrą Jolantą Andruškevičiūtę-Patter
son Vankuveryje, Britų Kolumbijoje. Jolantos 
ilgametės draugės, šešios montrealietės skau
tės, dabar išsibarsčiusios po Kanadą ir Ame
riką, padarė sukaktuvininkui ponui Kostui Gis 
liepė joms taip jį vadinti) staigmeną. 

MATAS BRIKIS (vyriau
sias Danutės ir Edvardo Bri
kių sūnus) vedė Katie Muir 
Otavoje, Christ Church ka
tedroje rugpjūčio 7 d. Vestu
vių apeigose giedojo moterų 
choras "Arija" ir dalyvavo 
daugiau kaip 100 giminių ir 
artimų draugų. Jaunavedžiai 
dirba ir gyvena Toronte. 

Jaunavedžiai - Matas ir Ka
tie (Muir) Brikis 

RUGPJŪČIO 23 D. Lina 
Augaitytė (vidurinė dukra 
Juozo ir a.a. Kristinos Augai
čių) ištekėjo Vankuveryje. Da
lyvavo šeima ir keletas artimų 
šeimos draugų iš Otavos. 

RUGPJŪČIO 21 D. mirė 

a.a. Anelė Gudžiūnienė. Užuo
jauta dukroms Nijolei ir Ritai 
bei jų šeimom. 

LIETUVOS TŪKSTANT
MEČIO DVD "Amžių sutar
tinė" galima įsigyti pas Rūtą 
Kličienę 613 224-7783. DVD 
($15) lietuvių arba anglų kal
ba apibūdina Lietuvos tūks
tantmečio renginius, įvyku
sius praeitą vasarą Lietuvoje. 

PRASIDĖJO NAUJAS 
"Gintaro" klubo (moterų ir 
vyrų) tinklinio sezonas. Vy
riausiam žaidėjui yra 63 me
tai, o jauniausia žaidėįa ne
pasakė, kiek jai metų. Zaidi
mai vyksta trečiadieniais nuo 
8 v.v. iki 10 v.v. Agincourt 
Public School, 1250 Agin
court Rd. (vakaruose). Pirmas 
susitikimas įvyko rugsėjo 22 
d. Sezone numatoma 27 žaidi
mai. Metų registracija kainuos 
mažiau negu $100. Galutinė 
kaina bus nustatyta pagal ga
lutinį žmonių skaičių. Jeigu 
neįmanoma dalyvauti kas sa
vaitę, galima atvykti pasirink
tu laiku, savaitinė kaina dar 
nenustatyta. Žaidimas nevar
žybinis, o tik noras paspor
tuoti ir pabendrauti. Nauji 
žaidėjai greitai išmoks. Kas 
domisi, prašome susisiekti su 

Ramučiu Vilbikaičiu per el
paštą: Raymond.V@sympati 
co.ca arba paskambinti 613-
798-9819, arba tik atvykti žais
ti trečiadieniais. 

KLB OTAVOS APYLIN
KĖS VALDYBA, kurią sudaro 
Rūta Kličienė, Laima Laffit
te, Ramunė Zitikienė ir Lina 
Masionienė baigia trejų metų 
kadencijos įsipareigojimą. 

Norintys įstoti į apylinkės 
bendruomenės veiklą prašomi 
pranešti Rūtai Kličienei 613-
224-7783. 

SPALIO 16 D. įvyks tradi
cinis "Baltic Oktoberfest, 
Maple Leaf Almrauch Club". 
Šis rudens festivalis - tai pro
ga pavakarieniauti tipišku vo
kišku maistu, pašokti grojant 
orkestrui ir smagiai pabend
rauti su vietiniais estais, lat
viais ir lietuviais. 

LAPKRIČIO 7 D. "Ari
jos" choristai dalyvaus šv. Mi
šiose Šv. Kazimiero parapijo
je, Montrealyje ir su kitais gie
dos Aleksandro Stankevičiaus 
naujai parašytą Requiem. 
Muz. Loretta Lukšaitė-Cas
sidy rūpinasi choristų pasi
ruošimu šiai šventei. 

R. Kličienė 

Otavos "Arijos" dainininkės. Iš kairės: dr. Andrea Gutauskaitė, Žydra Geštautaitė, Julija 
Jurgutienė, Laima Laffitte, Lina Basset, Karolina Kličiūtė, Gloria Radžiuvienė, Ramunė Ziti
kienė, Irutė Karpavičienė ir Rūta Kličienė. "Arijai" vadovauja Loretta Lukšaitė-Cassidy 



Lietuvės tarptautinėje veikloje 
Atkelta iš 4-to psl. 

Kitas suvažiavimas vyks 
Italijoje 

Tarptautinis "Zontos" su
važiavimas baigėsi. Liko geras 
jausmas, kad ir aš čia buvau. 
Viena iš Lietuvos. Ir jau tikrai 
žinau, kur norėčiau būti lygiai 
po dvejų metų liepos mėnesį. 
Jei likimas bus palankus, To
rine. Kodėl? Į šį klausimą ga
lėčiau atsakyti 2012 metų su
važiavimo direktorės Simone 
Ovart žodžiais: "Nes Torinas 
- tai Italija". Alpių supama 
pirmoji Italijos sostinė, istori
jos ir meno centras, vilioja 
puikia "Zontos" kompanija, 
gurmanišku maistu, skaniu vy
nu. Ir galimybe pasijusti pa
saulio piliete su labai tvirto
mis lietuviškomis šaknimis. Ir 
drauge su kitomis zontietėmis 
rašyti pasaulio moterų is
toriją. Net jei tuo metu tave 
bando ištrinti iš Lietuvos isto
rijos. 

*** 
Tarptautinis suvažiavimas 

- aukščiausio lygio "Zontos" 
narių susitikimas, rengiamas 
kas dveji metai. Šiemet daly
vavo 1,200 balso teisę turinčių 
delegačių; iš viso sulaukta 
apie 1,600 svečių. Dvejus me
tus "Zontos" tarptautinės pir
mininkės pareigas ėjo švedė 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos k.alnos, aukite k.okyb6. 

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

(prie Evan~} 
Savininkas Jurgis Kulle!1/us 

Alina Žilvytienė, Hamiltono 
"Zontos" klubo narė, sutikusi 
Rūtą Jasionienę, Lietuvos de
legatę 

Beryl Sten. San Antonio nau
jaja pirmininke 2010-2012 
metų kadencijai išrinkta 
amerikietė Dianne K. Curtis. 
"Zontos" 13-asis regionas, ku
riam priklauso Danija, Is
landija, Norvegija ir Lietuva, 
didžiuojasi tuo, kad vicepir
mininke tapo Marija Jose 
Landeira. Šiai Danijoje gyve
nančiai ispanei Lietuva yra 
tapusi sava - su vyru jie augi
na įsivaikintus berniuką ir 
mergaitę iš Klaipėdos. 

Lietuvoje "Zonta" - dau
giau kaip 15 metų. Iš viso yra 
4 klubai: Vilniuje, Alytuje, 
Marijampolėje ir Kaune. Lie
tuvos "Zontos" direktorė -
profesorė dr. Evalda Jakai
tienė (Vilnius). Direktore ji 
tapo nuo liepos 1-osios, šių 
pareigų dėl asmeninių prie
žasčių atsisakius "Zontos" 
Alytaus klubo narei Reginai 

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
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 
(Variable} .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.50% 

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% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

•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 nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Rauličkienei. "Zontos" Aly
taus klubo pirmininkė - Ona 
Adelė Berškienė. Alytaus klu
be 28 narės. Daugiau infor
macijos apie tarptautinę mo
terų organizaciją "Zonta" 
www.zonta.org. "Zonta Inter
national" priklauso daugiau 
kaip 31,000 narių. Daugiau 
kaip 1,200 klubų įsikūrę 66 
pasaulio valstybėse. Ši patirtis 
į Alytų nebūtų atkeliavusi, jei 
ne geros valios žmonės. Todėl 
dar kartą sakome: "Laimingi 
tie, kurie geba turėti, laimin
gesni, kurie sugeba pasidaly
ti" ir už finansinę paramą 
vykstant į 60-ąjį tarptautinį 
"Zontos" suvažiavimą nuošir
džiausiai dėkojame: "Zontos" 
13-ojo regiono, kuriam pri
klauso Danija, Islandija, Nor
vegija ir Lietuva, vadovybei; 
Lietuvos "Zontos" narėms; 
europarlamentarei dr. Lai
mutei Liucijai Andrikienei; 
AB "Kauno grūdai" genera
liniam direktoriui Tautvydui 
Barščiui; "Vita Baltic Inter
national" generaliniam direk
toriui Vladislavui Gunevičiui; 
mielajai Stasei Nedzinskienei. 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS Ha

miltono Aušros Vartų švento
vėje Mišios 9 v.r. Sekmadie
niais - 9 v.r. (votyva) ir 10.30 
val. (suma). St. Catharines -
Mišios 4 v.p.p. Dėl išsames
nės informacijos skambinti į 
kleboniją tel. 905 522-5272. 
Aušros Vartų parapijos inter
netinis puslapis: www.parapi 
ja.ca/. 

HAMILTONO IR TO
RONTO ATEITININKAI kvie
čia visus į ateitininkijos 100-
mečio šventės paminėjimą, 

kuris įvyks spalio 2, šeštadie
nį, 4 v.p.p. pradedant šv. Mi
šiomis Toronto Prisikėlimo 
par. šventovėje. Po to dr. Kęs
tučio Skrupskelio paskaita, 
parodos atidarymas, užkan
džiai ir iškilminga vakarienė. 
Laukiame visų! 

KINO VALANDĖLĖ, mi
nint ateitininkijos 100-metį, 
kviečia visus spalio 3, sekma
dienį, po pirmų ir antrų šv. 
Mišių į JC salę dokumentinio 
filmo "Visa atnaujinti Kristu
je" peržiūrai. Tai filmas apie 
moksleivių ateitininkų pava
sario akademiją, įvykusią Ma
rijampolėje. Filmo režisierius 
D. Ramanauskas; filmo truk
mė 32 min. 

PARAPIJOS CHORAS 
sugrįžo po vasaros atostogų ir 
pradeda naują sezoną. Norin
tys prisijungti prie parapijos 
choro kviečiami susisiekti su 
chorvede Darija Deksnyte, 
tel. 905 891-7181 vakare. 

HAMILTONO VYSK. M. 
VALANČIAUS LIETUVIŲ 
MOKYKLĖLĖ kviečia visus 
vaikučius į klases. Tai gera 
proga pramokti lietuvių kal
bos, sužinoti daugiau apie lie
tuviškus papročius ir kultūrą, 
išmokti dainuoti lietuviškai. 
Kreiptis į Rasą Pruden dėl 
platesnės informacijos. Inf. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų (ALRK) fede
racijos Čikagos apskrities 
suvažiavimas įvyko rugpjū
čio 28 d. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos pa
talpose Čikagoje. Jis pradė
tas šventovėje Mišiomis, po 
kurių į parapijos salę susi
rinko suvažiavimo dalyviai: 
ALRK federacijos valdybos 
pirm. Saulius Kuprys, kun. 
Jaunius Kelpša, kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, seselės ka
zimierietės - Teresė Papšytė 
ir Janina Galubickytė, Pa
laimintojo J. Matulaičio mi
sijos seselė Laima Kabišaitė 
ir Čikagos apylinkių atsto
vai. Susirinkimą pradėjo Či
kagos apskrities ALRK fe
deracijos pirmininkas Algis 
Kazlauskas, vadovavęs susi
rinkimui, pasveikinęs visus 
dalyvius ir pateikęs darbo
tvarkę. Praėjusio suvažiavi
mo protokolą skaitė Vida 
Kuprytė. Sveikinimo žodį ta
rė ALRK federacijos pirmi
ninkas S. Kuprys, išryškinda
mas ir ateities siekius. Toliau 
buvo kalbama apie lietuvių 
katalikų veiklą Cikagos ap
skrityje. ALRK Čikagos ap
skrities federacijos valdyba 
turėjo daug progų prisidėti 
prie veiklos išplėtimo. 

Brighton Park lietuvių 
parapijos atstovė Salomėja 
Daulienė apgailestavo, kad 
po 98-rių metų parapija ne
turi lietuvio kunigo. Prašyta, 
kad būtų atsiųstas kunigas iš 
Lietuvos, bet iki šiol atsaky
mo negauta. V. Sakevičiūtė 
džiaugėsi, kad Marquette 
Park lietuvių parapijoje nuo
taika pagerėjo, kai parapijos 
vadovu tapo kun. J. Kelpša. 
Kitas parapijietis Antanas 
Paužuolis taiegi džiaugėsi, 
kad padidėjo Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
pajamos ir per pamaldas ma
tyti daugiau jaunų žmonių. 
Sios šventovės administrato
rius kun. J. Kelpša kvietė su
važiavimo dalyvius būti opti
mistais, kartu kviesdamas vi
sus didžiajai Vilčiai, Tikėji
mui ir Meilei. Išrinkta nauja 
valdyba: Vida Sakevičiūtė, 
Mildred J agiella, ses. Lai
mutė Kabišaitė, Viktoras 
Kelmelis, Salomėja Daulie
nė, ses. Janina Galubickytė 
ir kun. Jaunius Kelpša. 

Australija 
Adelaidės lietuvių są

jungos (bendruomenės) su
sirinkimas įvyko rugpjūčio 
28 d. Lietuvių Namų patal
pose. Dalyvavo 30 narių. Su
sirinkimą pradėjo ALS val
dybos pirmininkas Romas 
Urmonas, pakviesdamas pir
mininkauti Viktorą Baltutį, 
sekretoriauti Renatą Urmo
nienę. ALS valdybos pirmi
ninkas savo pranešime pa
minėjo, kad pastaraisiais 
metais mirė 7 sąjungos nariai, 
tarp jų ir pirmininkas Dona-

tas Dunda. Mirusieji buvo 
pagerbti tylos minute. Per 
metus valdyba turėjo 5 po
sėdžius. Pietų Australijos 
valdžia remia Adelaidės lie
tuvių sąjungą, atleisdama 
nuo žemės mokesčio, kuris 
praėjusiais metais siekė 32,-
000 dol. Pagal įstatus sąjun
gos nariais gali būti ir aplin
kiniai gyventojai australai. 
Pradžioje buvo baiminamasi 
dėl tokio valdžios reikalavi
mo, bet be reikalo - vietiniai 
australai į sąjungą neįsi
jungė. Finansinę padėtį ap
žvelgė valdybos iždininkas 
Jonas Verbyla. Praėjusiais 
metais turėta 84,000 dol. pa
jamų ir 73,059 dol. išlaidų. 
Pranešimus padarė spaudos 
kiosko - bibliotekos vedėja 
Renata Urmonienė, Adelai
dės lietuvių muziejaus vedė
ja Marytė Neverauskienė. 
Kasmet yra renkama pusė 
valdybos narių. Šį kartą rei
kėjo rinkti ar perrinkti 11-rą 
vicepirmininką, turto globėją, 
baro vedėją ir iždininką. Šias 
pareigas ėjo R. Junda, R. Po
cius, P. Meijer ir V. Verbyla. 
Susirinkimas juos perrinko ki
tai kadencijai. Buvo išrinktas ir 
naujas pirmininkas Romas Ur
monas, kuris, mirus Donatui 
Jundai, ėjo pirmininko pareigas. 

Lenkija 
Suvalkų mieste iškilmin

gai atidaryta Lietuvos vardo 
tūkstantmečio gatvė. Tai 
Lietuvos konsulo dr. Liudvi
ko Milašiaus nuopelnas. Taip 
kalbėjo Lietuvos seimo ir 
Lenkijos parlamento nariai, 
Palenkės vaivadijos ir Suval
kų miesto vadovai, Alytaus 
ir Marijampolės merai, Šv. 
Kazimiero karalaičio para
pijos klebonas, palaiminęs 
ne tik naujosios gatvės grin
dinį, bet ir iškilmių dalyvius. 
Lietuvos seimo pirmininkės 
Irenos Degutienės sveikini
mą perskaitė seimo narys Jo
nas Liesys. Beveik 800 metrų 
gatvė sujungė dvi vienas 
svarbiausių šio miesto gatvių 
- generolo K. Pulaski ir Rė
jaus. Šios gatvės gerai žino
mos lietuviams, kurie sunk
vežimiais keliauja iš Kalvari
jos pasienio kontrolės punk
to per Suvalkus į Europos 
valstybes. Rėjaus gatve va
žiuojama į Šelmentą, žiemos 
sporto bazę, mėgstamą lietu
vių. Iškilmėse Suvalkų mies
to vadovo pareigas einantis 
Vieslav Stelmach pabrėžė, 
kad Lietuvos vardo tūkstan
mečio gatvės pavadinimo su
teikimas vienai Suvalkų gat
vių įkūnija glaudų lenkų ir 
vietos lietuvių bendruome
nės bei Lietuvos ir Lenkijos 
diplomatų bendradarbiavi
mą. Jis taipgi linkėjo, kad to
kių progų ateityje atsirastų ir 
Lietuvoje, ir Lenkijoje. Lie
tuvos konsulas Seinuose pa
sigėrėjo ir padėkojo Suvalkų 
miesto vadovams, pavadin
damas tokį istorinį žingsnį 
"protinga politika". JA 
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Svečiuose pas ispanus, portugalus ir berberus 
'lęainys iš 37 m. 

GEDIMINAS KURPIS 
Casablanca - mitas ir 

tikrovė 

VII š. čia buvo maža ber
berų gyvenvietė. XV š. piratai 
pasistatė uostą, iš kurio už
puldinėjo prekybos laivus, 
kursuojančius tarp Portugali
jos ir Indijos. Bet portugalai 
juos greitai "sutvarkė", nu
siaubė uostą ir gyvenvietę. 
XVIII š. sultonas Sidi Mo
hammed ben Abdallah atsta
tė uostą ir pavadino vietovę 
Dar el-Beida (Baltas namas, 
ispaniškai Casa Blanca ). XX 
š. pradžioje prancūzai perėmė 
Maroką ir sumanė pertvarkyti 
Casablancą kaip svarbų uostą, 
prekybos, pramonės ir finan
sų centrą. Prasidėjo didelės 
statybos truputį "pa-arabintu" 
Art Deco,.Art Noveau ar neo
klasišku stiliumi. Išdygo nauji 
daugiaaukščiai namai, plačios 
gatvės, daug aikščių, parkų. 

Šiuo metu Casablanca yra 
didžiausias Maroko miestas, 
pramonės ir finansų centras. 
1993 m. jame buvo pastatyta 
antra didžiausia (po Meccos 
mečetės) Hassan Il mečetė su 
200 m aukščio minaretu ("Is
lamo lvyturiuj, iš kurio du la
zerio spinduliai šviečia į 
Meccos pusę - matomi net už 
30 km. Minaretas papuoštas 
mėlynais ir baltais ornamen
tais, mečetės dailiai išpuošta 
maldų salė talpina 25,000 
maldininkų, o moterų balko
nas (aklinai atskirtas nuo mal
dų salės) talpina 5,000. Ši me
četė yra viena iš turistų lanko
mų vietų (įeinant tenka nu
siauti batus). 

Kita turistų lankoma vie
ta tai - "Riek Bar". Su juo su
sijusi įdomi istorija. 1942 m. 
lapkričio 8 d. gen. George S. 
Patton su 19,000 amerikiečių 
karių buvo išlaipinti prie 
Casablancos, kuri tuo metu 
buvo prancūzų Vichy (pro-vo
kiečių) valdžios globoje. Ca
sablanca netrukus buvo už
imta ir amerikiečių kariuo
menė įsitvirtino Maroke. Be
veik tuo pačiu metu (1942 lap
kričio 26) JAV kino ekranus 
pasiekė filmas Casablanca su 
Humphrey Bogart ir Ingrid 
Bergman, kuris pavaizdavo 
Casablancą kaip paslaptingą 
šnipų ir pabėgėlių susitikimo 
vietą. Šiuo sutapimu filmas iš
garsėjo, o vėliau Casablancoje 
atsirado "Riek Cafe", nors fil
mas buvo sukamas Holy
woode ir tikroji "Riek Cafe 
Americain" buvo Warner 
Bros studijoje. Dar vienas mi
tas: šnipų susitikimo vieta bu
vo Maroke, bet ne Casablan
ca, o Tungier, kuris buvo ne
utralių ispanų globoje. 

Aplankius mečetę ir pra
važiavus pro "Riek Cafe", 
mums davė tik valandą paval
gyti ir grįžti atgal į autobusą. 
Laiko nedaug - ieškojom 
amerikietiškų "fast-food" res
toranėlių, kur turėjo visus 
mums jau žinomus patiekalus, 

Rabat - Mahommed V mauzoliejus 

plius couscous ir mėtų arba
tos. Po valandos jau buvome 
pakeliui į Rabat. Iš Marra
kech iki Rabat tik. 340 km (iš 
Casablancos turbūt apie 60 
km), todėl Rabat pasiekėm 
dar dienos metu. Visa dienos 
kelionė buvo lygumomis, kur 
matėsi vaismedžių sodai ir 
daržovių bei javų laukai. 

Į Rabat karališkus rūmus 
ir čia neįleido, tik pavaik.ščio
j om aplink juos po didžiules 
išbetonuotas aikštes, kuriose 
kur ne kur įterptas fontanas 
ar pievelė. Bet Mohammed V 
mauzoliejus buvo gana įdo
mus. Mohammed V yra ma
rokiečių George Washington, 
Nepriklausomybės tėvas, pir
masis karalius nuo 1956 m. 
nepriklausomybės atgavimo. 
Mauzoliejų statydino jo sūnus 
Hassan 11, tapęs karaliumi po 
Mohammed V mirties. 

Pakeltas ant paaukštini
mo, balto itališko marmoro 
su žaliu stogeliu mauzoliejus, 
priešais jį dvi masyvios ir ~ 
žalvario žvakidės. Prie vienų 
vartų į mauzoliejaus kiemą 
budėjo du raudonomis unifor
momis su žaliomis kepurėmis 
ir ietimis sargybiniai ant baltų 
arklių, prie kitų vartų - ant 
juodų arklių. Įėjus į mauzolie
jaus vidų, remiau matėsi balto 
marmoro sarkofagas, o aplink 
jį balkonas lankytojams. Virš 
sarkofago - įspūdingas dvylika
kampis raudonmedžio kupolas 
su spalvoto stiklo langeliais. 

Daugiau ką mieste apžiū
rėti pritrūko laiko, nes reikėjo 
išsikrauti "Helnan Chellah" 
viešbutyje ir skubėti vakarie
niauti. Kitą rytą kėlėmės 5.15 
val., nes turėjome nukakti į 
Tungierą, keltu per Gibraltaro 
sąsiaurį ir į Ispanijos Grana
dą. Ir, žinoma, pereiti visus 

formalumus grįžtant į Euro
pos sąjungos žemes. 

Ilgiausia diena, 850 km 
kelionė 

Nuo Rabat iki Tungier yra 
330 km kelio, taigi truko maž
daug tris valandas. Tangiere 
mus tik. pavežiojo truputį po 
miestą, bet išlipti iš autobuso 
teko tik privažiavus uostą. 
Tungier yra senas uostamies
tis, kurį įkūrė kartaginiečiai V 
š. pr. Kr„ bet jo istorija yra 
tarptautinė: jame anksčiau ar 
vėliau viešpatavo romėnai, fi
nikiečiai, musulmonų valdo
vai (Umayyadų, Abbasidų, 
Indrisidų, Fatimidų, Almora
vidų, Almohadų, Marinidų di
nastijų valdovai, Cordobos 
kalifai, Magrawos emirai), 
portugalai, anglai, ispanai, 
prancūzai. XIX ir XX š. Tun
gier buvo virtęs užuovėja tarp
tautiniam šnipinėjimui, tur
tingosios aukštuomenės "pa
išdyk.avimams". 

Daugiakultūrė atmosfera 
pritraukė ir meno žmones bei 
naujų idėjų kūrėjus. Čia vie
šėjo ar gyveno revoliucionie
rius Garibaldi, "beatnikai" ra
šytoj ai Allen Ginsberg, Jack 
Kerouac, Tennessee Wtlliams, 
muzikai Rolling Stones, daili
ninkai Eugene Delacroix, 
Henri Matisse. Tungiere JAV 
dar George Washingtono pr~ 
zidentavimo laikais įsteigė 
konsulatą, o 1821 m. sultono 
Moulay Suliman dovanotame 
name - diplomatinę misiją 
(Legation), kuri gyvavo 140 
metų. 

Pro autobuso langą žiū
rint, Tangier atrodė įdomus, 
švarus ir simpatiškas miestelis 
su - kaip vedlys mums aiškino 
- amerikiečių, anglų, prancū
zų, katalikų, žydų, musulmo-

Rabat - Mahommed V sarkofagas mauzoliejuje 

nų kvartalais. Gaila, kad ne
teko susipažinti geriau. 

Pagaliau pasiekėm Tun
giero uostą, kur sulipom į kel
tą, plaukiantį Ispanijos Turifa 
uostan. Formalumų Maroko 
pusėje buvo nedaug, tačiau 
perplaukus Gibraltaro sąsiau
rį, Turifoje mums liepė pasi
imti savo lagaminus ir eiti per 
muitinės apžiūrą. Vėliau suži
nojau, kad ir autobusą smul
kiai apžiūrėjo, iššniukštinėjo 
visus užkampius, nes ieškojo, 
ar nėra pasislėpusių nelegalų 
(nemažai marokiečių stengia
si žūt būt patekti į Europą) ar 
paslėptų kvaišalų (Maroke 
augina aguonas ir kanapes). 
Po poros valandų buvome pa
keliui į Granadą. Važiavome 
Betie Cardillera kalnynu. Gra-

katedroje blizga auksu. Kara
liškoje koplyčioje yra ypatin
gai gražios altoriaus grotelės su 
paauksuotais granatmedžiais ir 
jų vaisius skinančiais žmonė
mis. Zakristijoje čia irgi "pa
veikslų galerija" su Sandro 
Boticelli, Hans Memling, 
Rogier van der Weyden pa
veikslais, o lobyne karaliaus 
Fernando kalavijas ir kara
lienės lsabelos karūna bei 
skeptras. Abu valdovai ir jų 
vaikai palaidoti katedros po
žemiuose. 

Mieste dar veikia Įdomus 
muziejus, kuriame yra daug 
svarbių dokumentų, archeo
loginių radinių iš finikiečių, 
romėnų laikų. Kitoje slėnio 
pusėj e nuo Alhambros yra 
Sacromonte kalva, kurios olo-

Granada - Generalife fontanai 

žūs gamtovaizdžiai visu 520 
km keliu, matėsi gana aukštų 
kalnų ties Malaga. Granadą 
pasiekėm jau sutemus. Susi
nešėm lagaminus į viešbutį 
"Don Juan", pavalgėm vaka
rienę ir daugelis nuėjom mie
goti. Keli jaunesni keliautojai 
išėjo apžiūrėti miesto - kated
ros, o gal ir naktinių klubų. 

Granacla, Alhambra ir 
Generalife 

Granados miestą turėjau 
progos apžiūrėti ankstesnių 
kelionių metu. Miestą pastatė 
graikų jūreiviai, V š. pr. Kr. 
lberijos pusiasalio pietryčių 
pakrantėje įkūrę savo koloni
ją. 713 m. Granadą ir didesnę 
pusę pusiasalio užvaldė mau
rai, ir Granada tapo valdoma 
musulmonų iki 1492 metų 
sausio 2 dienos, kai Los Reyes 
Catolicos Isabel ir Fernando 
išstūmė iš Pirenėjų pusiasalio 
paskutinį maurų emirą Mu
hammed XII (dar pažįstamą 
Boabdil vardu). This pačiais 
metais Kolumbas atrado 
Ameriką. Maurų palikimas -
Alhambros puošnūs rūmai ir 
Generalif e sodai ir gėlynai. 
Kolumbo palikimas - kated
ros auksas. 

Katedra nėra tokia įspū
dingai išvaizdi, kaip Tuledo ar 
Sevillijoj. Ji žymiai vėliau sta
tyta (po 1523 m.) ir ne tokiu 
puošniu gotišku stiliumi, bet 
bent išorėje kuklesniu rene
sanso stiliumi su baroko prie
maišomis. Vidaus puošnumas, 
tai jau kitas dalykas. Ir šioje 

se gyveno čigonai. Turistai bei 
šiaip smalsuoliai galėdavo pas 
juos pava.karoti, apžiūrėti va
riniais puodais, dubenėliais 
bei samčiais papuoštas olų 
sienas, pasigėrėti flamenco 
šokančiomis gražiomis čigo
niukėmis bei pasiklausyti 
joms pritariančių gitaromis ir 
dainavimu čigonų. Ten ir mes 
1954 metais praleidome sma
gų vakarą - dar turiu nuo
trauką su gražia besišypsančia 
čigoniuke. Dabar ten čigonų 
nebėra. Quevos del Sacromon
te tuščios. Čigonai išsikraustė 
i miesto daugiabučius, o gal 
iškeliavo kitur laimės ieškoti. 

Per dabartinę kelionę te
turėjome užtenkamai laiko 
apžiūrėti maurų palikimą -
Generalifę ir Alhambrą. Au
tobusu privežė prie pakalnės, 
o į kalną turėjome lipti patys. 
Uždusome, bet mus atgaivino 
Generalife karališkieji sodai, 
lysvės gėlių, fontanai, medžių 
alėjos, pro kurių tarpus galė
jome matyti miesto namus iš
sidėsčiusius slėnyje. Nereik.ė
jo vedliams nieko aiškinti -
gamtos grožis kalba pats, o 
čia jis buvo ypatingai iškalbus. 
Po Generalifės apžiūrėjimo 
turėjome palaukti, kol mus 
įleido į Alhambros rūmų ra
joną. 

Alhambrą statydinę kali
fai lsmail l, Yusuf I ir Mu
hammad V norėjo čia sukurti 
"rojų šioje žemėje". Ir nors 
daugelį metų šie rūmai buvo 

Nukelta į 9-tą psl. 
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Svečiuose pas ispanus, portugalus ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

apleisti (Napoleono kariai net 
norėjo juos išsprogdinti), jie 
vis dar stebina lankytojus savo 
grožiu, architektūra, įdomiu 
išplanavimu, darželiais, tven
kiniais, statulomis, fontanais. 
Papasakoti sunku, nuotraukos 
neapima visko, ką akis pama
to. Teužtenka pasakyti, kad čia 
buvo gražu. Labai gražu. 

"Don Kichoto keliais" per 
La Manchą atgal į Madridą 

Sniegu padengti Siera Ne
vada kalnai su aukštuoju 
Mulhacen (3481 m) pasiliko 
kitoj pusėj Granados, kai mes 
pasukom šiaurėn į Madridą. 
Važiavome ir kalnuotomis 
vietomis, ir lygiomis, bet visur 
matėsi alyvmedžiai. Julian 
mums pasakojo, kad itališkas 
alyvų aliejus būna išspaustas 
iš ispaniškų alyvų. Alyvų vai
siai nuimami nuo alyvmedžių 
dusyk per sezoną - dalį jų vi
durvasarį, kai jie dar būna ža
li, likusius rudenį, kai jie pa
mėlynuoja (taigi, žalios spal
vos alyvos yra neprinokę vai
siai). Pasakojo ir apie ispanų 
mėgstamiausią (ir brangiau
sią) skanėstą - kumpį Jamon 
iberico de bellota, kurį gamina 
iš juodųjų kiaulių mėsos, pir
miausia jas nupenėję ąžuolo 
gilėmis ir trejus metus mėsą 
džiovinę ir rauginę specialia
me mišinyje. 

Kai įvažiavome į La Man
chą, Julian pasakojo apiežy-

miausią ispanų rašytoją Mi
guel de Cervantes ir jo žino
miausią kūrinį Don Quixote. 
Aš visada galvodavau, kad 
šioje knygoje šaipomasi iš ri
terių, bet Julian pabrėžė, kad 
joje aprašyta to meto ispanų 
gyvenimas, galvojimas, luomų 
santykiai. Važiuodami, kairė
je pusėje ant Consuegra aukš
tumos matėm vienuolika vėji
nių malūnų (su kuriais Don 
Kichotas "kariavo"), dešinėje 
palikom El Toboso, don Ki
choto širdies damos Dulcinė
jos gimtinę. Po keturių valan
dų ( 430 km) kelionės privažia
vome savo viešbutį. Seštadie
nis, vėlus laikas, bet kaimynys
tėj e radom vieną dar atidarą 
supermercado, kur prisipirko
me ispaniškų skanėstų vaka
rienei (jamon iberico ten nera
dom). 

Baigdamas rašyti neišken
čiu nepapasakojęs apie vieną 
Ispanijos pilį - bene gražiau
sią, kokią esu gyvenime ma
tęs. Į ją buvau užvažiavęs 
ankstesnės kelionės metu. Tai 
- Castillo de Coca, netoli Se
govijos. Statyta vėlyvą XV š. 
filigraniniu Mudejar stiliumi, 
kuris savo daugybe bokštelių 
primena viduramžių kariškas 
pilis, bet ši tokia nebuvo, nors 
aplink ją ir buvo vandens grio
vys. Kai ją apžiūrėjau, buvau 
taip susižavėjęs, kad prisipir
kau visą glėbį atviručių su jos 
atvaizdu, siunčiau savo šeimai 
ir visiems draugams. Ir dar su 
prierašu, "dabar žinosit, kur 

Toronto gintariečiai šokio sukūryje 

gimė Coca Cola ! " 
Kitas rytas buvo liūdno

kas, nes teko atsisveikinti su 
kelionės metu artimiau pažin
tais bendrakeleiviais, laukti 
autobuso, kuris mus vežė į oro 
uostą. Visi, kurie keliavo gru
pinėse ekskursijose, turbūt ži
no tą liūdną momentą prieš 
ilgą skrydį namų link. Bet ne
trukus vėl ateina pagunda ke
liauti kur nors kitur. 

Pabaigai - padėjėjai ir 
atminties žadintojai 

Rašiau apie savo išgyveni
mus šioje kelionėje, bet kai 
ką prisiminiau ir iš ankstes
niųjų. Bežiūrėdamas į nuo
traukas prisiminiau dar dau
giau. Bet reikia paminėti ir 
internetą, kur suradau istori
nės medžiagos bei tikslesnių 
duomenų apie matytus "dy
vus". Kai ką suradau ir knygo
se, kaip DK Eyewitness Travel 
Guides (Spain, Portugal, Mo
rocco), anksčiau įsigytuose 
lankstinukuose, savo užrašuo
se. Noriu atskirai paminėti 
ypač nuostabią knygą - tai 
Maria Rosa Menocal Orna
ment of the World (How Mus
lims, Jews, and Christians 
Created a Culture of Tolerance 
in Medieval Spain), kuri man 
padėjo geriau suprasti vidur
amžių gyvenimą. Ačiū ir Ju
lian už kalbėjimą be perstojo 
apie ispanus, portugalus ir 
marokiečius nuobodžiais ke
lionės momentais. (Pabaiga) 

(Ntrs. autoriaus) 

Ntr. D. Puterienės 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Poeto Pauliaus Širvio gi

mimo 90-metis buvo pami
nėtas Dusetose. Buvo skai
tomos poeto dar niekur ne
spausdintos eilės, pastatytas 
klaipėdiečių poezijos spek
taklis Velnioniškai vienas pa
gal P. Širvio eiles. Poetas gi
mė Padustėlyje, Dusetose 
(Zarasų r.) lankė pradinę 
mokyklą. Per 15 savo kūrybi
nės veiklos metų išleisdino 
šešias poezijos knygas. "Jau
nas Paulius labai mėgo bend
rauti, mėgo pasakoti apie sa
vo kūrybą", prisiminė buvęs 
mokyklos direktorius Jonas 
Vaitonis. "P. Širvys - tai po
etas iš Dievo malonės", rašė 
poetas Algimantas Baltakis. 
Zarasų savivaldybės įsteigta 

Pauliaus Širvio literatūrinė 
premija šiemet buvo skirta 
poetui Juozui Erlickui. 

Pagal Lietuvos bibliote
kų surinktus duomenis, 2009 
metais dažniausiai skaitytų 
paimta grožinės literatūros 
knyga buvo Romualdo Gra
nausko apysaka Gyvenimas 
po klevu (2453 skaitytojai). 
Antra tarp skaitytojų dides
nės paklausos susilaukusi 
knyga - Irenos Buivydaitės
Ku pčinskienės Padovanok 
man savaitgalį (1852 skaity
toj ai). Ją sekė Jurgos Iva
nauskaitės romanas Miegan
čių drugelių tvirtovė (1849 
skaitytojai). Tarp skaito
miausių knygų taip pat buvo 
l. Buivydaitės-Kupčinskie
nės Ironiški stebuklai, Laiko 
tiek daug, Geriausios draugės, 
Romualdo Granausko Duo
nos valgytojai, Daivos Vait
kevičiūtės Monikai reikia 
meilės, Justino Marcinkevi
čiaus Mažvydas bei Elenos 
De Strozzi Švelni klaida. 

Populiariausia lietuvių 
autorių mokslinės literatūros 
knyga pernai tapo Vytauto 
Pranulio, Arvydo Pajuodžio, 
Reginos Virvilaitės ir Sigito 
Urbonavičiaus Marketingas. 
Populiariausia lietuvių moks
linės literatūros autorė -
Viktorija Daujotytė. Duo
menys buvo surinkti iš 60 
Lietuvos bibliotekų, kuriose 
yra įdiegta LIBIS (Lietuvos 
integrali bibliotekų informa
cinė sistema). 

Šv. Kristoforo kameri
nis orkestras, visą vasarą 
koncertavęs Vilniuje, išsi
ruošė į rudens kelionę. Nuo 
rugsėjo 16 iki lapkričio 18 
dienos profesoriaus Donato 
Katkaus vadovaujamas or
kestras keliaus po Lietuvos 
miestus ir miestelius, švęsda
mas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 20-metį ir 
džiugindamas klausytojus 
savo muzika. Kelionės po 
Lietuvą tapo šio orkestro 
tradicija, kuri yra brangi ir 
patiems muzikams, ir ap
lankomų miestų gyvento
jams. 

Orkestras šioje kelionėje 
aplankys Garliavą (spalio 1 

d.), Elektrėnus (spalio 3 d.), 
Čiobiškį (spalio 4 d.), Varė
ną (spalio 5 d.), Kauną (spa
lio 6 d.), Birštoną (spalio 26 
d.), Rokus (lapkričio 3 d.), 
Širvintas (lapkričio 4 d.), Pa
nevėžį (lapkričio 5 d.), Vil
kiją (lapkričio 6 d.) ir Taura
gę (lapkričio 19 d.). Į visus 
planuojamus koncertus žiū
rovai bus įleidžiami nemoka
mai. Programoje bus baroki
nės bei klasikinės užsienio 
kompozitorių muzikos, An
toni Vivaldi ir Wolfgang 
Amadeus Mozart kūrinių, 
lietuvių kompozitorių, Mi
kalojaus Konstantino Čiur
lionio bei Juozo Naujalio, 
muzikos, o įrodyti, kad or
kestras yra žaismingas, lanks
tus ir naujovių nevengiantis 
vienetas, į programą bus įlie
ta ir džiazo, George Gersh
wino melodijų bei šmaikščių 
netikėtumų. 

Minint žymaus kalendo
rininko Lauryno Ivinskio 
200 metų gimimo jubiliejų, 
jo vardo premija 2010 metais 
paskirta Lietuvos knygotyri
ninkui, bibliofilui, Mažosios 
Lietuvos kultūros tyrinėto
jui, Vilniaus universiteto 
profesoriui Domui Kaunui 
už Knygos kalendoriaus 2010 
sudarymą. Vertinimo komi
sija, kuriai vadovavo Šiaulių 
rajono Kuršėnų kalendorių 
muziejaus steigėja Sigita Lu
kienė, įvertino šio kalendo
riaus poligrafinę kultūrą, iš
moningą sudarymą, glaustą 
ir talpią informaciją apie 
Mažosios Lietuvos knygas. 

Komisijai vertinti buvo 
pateiktas 21 kalendorius -
proginiai, teminiai, astrolo
giniai, įvairaus formato ir 
informacinės apimties met
skaitliai. Premijos įteikimo 
iškilmės planuojamos spalio 
20 dieną Kuršėnuose. D. 
Kaunas už Mažosios Lietu
vos lietuviškos spaudos isto
rijos darbus gavo 1994 metų 
mokslo premiją. 1995 metais 
jo rankraštis Mažosios Lietu
vos knyga. 1547-1940 apdo
vanotas Mažosios Lietuvos 
fondo (Kanada) dr. Vydūno 
premija. Jis yra taip pat ir 
Ievos Simonaitytės literatū
rinės premijos laureatas. 

Vilniuje "Siemens" are
noje rugsėjo 17 dieną, kartu 
su Londono Karališkuoju sim
foniniu orkestru koncertavo 
popžvaigždė Sting (tikrasis jo 
vardas Gordon Matthew 
Sumner). Tai jau trečias jo 
"Symphonicities" koncertas 
Lietuvoje (du pirmykščiai -
2001 ir 2006 metais) ir visi 
trys turėjo puikų pasisekimą. 
Visi 9500 šio koncerto bilie
tų buvo išpirkti. Programoje 
buvo populiarios dainos, 
kaip Englishman in New 
York, Pragile, Every Breath 
You Take, kurias paprastai 
kartu dainuoja ir žiūrovai. Į 
Vilnių Sting atskrido po kon
certo Maskvoje, o iš Vilniaus 
vyko į koncertą Minske. 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. D ip„ FRCO (C) 

R oyal 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! 

Karšta vasara Toronte 
Atkelta iš 5-to psl. 

Atvirose kavinėse, pasi
skirstę pagal spalvas priešin
gose pusėse, prie stalų su alu
mi sėdėjo kovojančių koman
dų sirgaliai. Pralaimėjusios 
komandos palaikytojai ne
puolė muštis, bet susidaužda
vo alaus bokalais su laimėto
jais. Miesto savivaldybė pa
saulio futbolo čempionato 
dienomis keitė įstatymą ir lei
do anksčiau atidaryti alaus 
barus, mėgstamą sirgalių susi
būrimo vietą. 

galę. Laimėjus Ispanijos ko
mandai, man pačiai iš draugų 
namų teko paržingsniuoti na
mo gerą gabalą kelio pėsčio
mis, nes dviejose gatvėse ispa
niškai kalbančių gyventojų ra
jone troleibusai ir autobusai 

gyvenime reikėtų mažiau poli
tikos, o daugiau sporto? 

Vasarai baigiantis, mato
me: miestas jau įstiklino su
daužytas vitrinas, federacinė 
vyriausybė nusprendė atly
ginti nukentėjusiems savinin-

Įdomiausią futbolo entu
ziastų susibūrimą stebėjau ne
toli savo namų Dundas gatvė
j e, rajone, kur gyvena portu
galų ir brazilų kilmės mies
tiečiai. Varžybų dieną, kai už 
tūkstančių mylių Afrikos aikš
tėje pergalės siekė Portugali
jos ir Brazilijos futbolininkai, 
vienoje Dundas gatvės pusėje 
kavinėse ir ant šaligatvio bū
riavosi geltonai žali - brazilai, 
kitoje pusėje - žaliai raudoni 
portugalai; kiekvienas su savo 
vėliava ir savo muzika. Nepa
stebėjau, iš kur atsirado fut
bolo kamuolys ir kas pirmasis 
jį nusiuntė į kitą gatvės pusę. 
Tik staiga gatvė, praeiviai ir 
visi eismo dalyviai tapo žaidė
jais. Kamuolys skriejo virš tro
leibusų ir automobilių, kurių 
vairuotojai smūgius lydėjo 
garsinėmis sirenomis; poli
cininkai šypsojosi ir tik ste
bėjo, kad visi būtų saugūs. 
Tokia visuotine sportinės bro
lybės švente gal vienas kitas ir 
buvo nepatenkintas; eismas 
sulėtėjo iki vėžlio greitumo. 
O laimėjusios komandos sir
galių sambūrio vietose judėji
mas savaime sustoja bent pus
dieniui, kol visi švenčia šią už 
tūkstančių mylių pasiektą per-

Portugalų ir brazilų futbolo žaidynių sirgaliai Dundas gatvėje 

buvo sustabdyti. Bet už tai 
kiek ispaniškų sveikinimų ir 
glebėsčiavimo patyriau ir be
veik jaučiausi prisidėjusi prie 
perg_,alės sporto aikštėje ... 

Si vasara Toronte iškal
bingai paliudijo, kad sportas 
ir politika - dvi viena nuo 
kitos nutolusios veiklos sritys. 
Ir kažkodėl jos priešingai vei
kia žmonių jausmus: politika 
dažnai žadina agresyvumą ir 
nepasitenkinimą, protestą; 
sportas - suartina ir suvienija 
netgi kovojusius skirtingose 
komandose. Tu.d gal mūsų visų 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~-Q--~~""-\i}~- Į.į,,""'·>-( 

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

(905) 333-5553 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. Wesl, Toronlo, O N. M8X l X3 Fox: (4 16) 233·3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. spalio 6, 20 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. spalio 6, 20 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head off1ce. 

kams už nuostolius. Turontas 
sulaukė kitų svečių - 35-ojo 
tarptautinio kino festivalio 
dalyvių. Jiems buvo statomos 
ne tvoros, bet tiesiamas rau
donas kilimas; nereikėjo nei 
vandens tankų, nei garsinių 
sirenų ... 

Tik reikia pridurti: šimtai 
stebėjimo kamerų pasiteisino. 
Thronto policija jau po kelių 
savaičių, padedant miesto gy
ventojams, atpažino netgi pa
sislėpusius po juodais galvų 
dangalais ir sulaikė birželio 
26 d. riaušių sukėlėjus - arti 
dviejų dešimčių jaunų, daž
niausiai niekur nedirbančių ir 
nieko savo rankomis nesukū
rusių žmonių, langų daužymu 
ir daiktų grobstymu "kovo
j ančių" „. prieš skurdą pa
saulyje! 

Daužyti ir deginti, žino
ma, lengviau.„ 

Knygos 
Klaipėdos l. Simonai

tytės viešosios bibliotekos 
direktorius Juozas Šikšnelis 
skundžiasi: "Turime ir tokių 
skolininkų, kurie yra negrą
žinę knygų per tūkstantį die
nų.„" Iš viso biblioteka skai
čiuoja turinti apie 1500 sko
lininkų, kurie negrąžinę po 
vieną ar keletą knygų. Pasi
tvirtina senas posakis - kny
gų neskolink. Bet kam tada 
būtų reikalingos bibliote
kos? .. 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinančios 
savaitės TŽ numeryje. 



SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Sveikatos programų pertvarka 
būtina 

Rugsėjo pradžioje St. lohn's 
mieste įvyko Kanados bei jos 
provincijų ir teritorijų sveikatos 
ministerių pasitarimas, geri
nant vaistų ir sveikatos progra
mas, mažinant išlaidas šioms 
sritims. 

Ar brangūs vaistai visada 
geresni? 

Susitikimo išvakarėse bu
vo paskelbta Kanados per
mainų centro (Canada's Cent
re for Policy Alternatives) pa
ruošta studija apie dabartinę 
vaistų programą. Studijoje ji 
įvertinta kaip neveiksminga, 
brangi ir neatitinkanti šiuo
laikinių poreikių. Kanadie
čiams vaistų kainos priklauso 
nuo turimo draudimo - vals
tybinio, privataus ar darbo 
įstaigos, ir nuo vietos, kur jie 
gyvena. Tui neteisinga. 

Studijos darbo grupės va
dovas, Carleton universiteto 
prof. Mare Andre Gagnon 
primena, kad pagal patentuo
tų vaistų brangumą pasiturin
čių valstybių tarpe Kanada 
ketvirtoje vietoje, ją lenkia tik 
Šveicarija, JAV ir Vokietija. 

Pasitarime Newfoundland ir Labrador vyriausybės sveikatos 
ministeris Jerome Kennedy (nuotraukoje centre) po susitiki
mo su MS turinčia provincijos gyventoja, knriai buvo atlikta 
eksperimentinė operacija Lenkijoje, pranešė, kad provincija 
skiria $320,000 šio gydymo veiksmingumui tirti 

Pasitarime St. John's 
konkrečių sprendimų nepri
imta. Vaistų programos yra 
atskirų provincijų ar teritorijų 
žinioje, federacinė vyiausybė 
gali ką nors pakeisti, tik vie
ningai pritarus visoms. Kol 
kas federacinė vyriausybė 
apie pertvarką nekalba, tačiau 
valstybinė (Canada's Health 
Accord) sveikatos programa 
baigiasi 2014 metais, todėl 
permainos neišvengiamos. 

kanadiečiai, vėliau reikalau
jantys, kad valstybė padengtų 
dar nepatvirtinto gydymo iš
laidas užsienyje ir kad ši ope
racija būtų atliekama čia, Ka
nadoje. 

Vasarą Kanados gydytojų 
grupė pareiškė, kad, nesant 
įrodymų šio gydymo būdo 
veiksmingumui, nebus daromi 
klinikiniai tyrimai. Bet atskirų 
provincijų vyriausybės, pare
miant Kanados MS bendrijai, 
pareiškė, kad jos pasirengu
sios skirti lėšų klinikiniams 
tyrimams. 

St. Jobn's miesto panorama 

Birželio mėnesį Kanados 
ir JAV MS bendrijos sudarė 
bendrą programą, skirdamos 
jai $2,4 min. Br. Kolumbijos, 
Ontario, Saskatchewan ir Al
bertos provincijų klinikiniams 
tyrimams pagal šią programą 
skiriama $700, 000. Ketinimus 
skirti lėšų naujo gydymo 
veiksmingumui pareiškė ir 
Newfoundland - Labrador 
provincijos vyriausybė. Prisi
dėti prie šio darbo skatinama 
ir federacinė vyriausybė bei 
sveikatos ministerija. 

Studijos autorius pabrėžia, 
kad neretai seni patikimi vais
tai be reikalo, ginant vaistų 
gamintojų interesus, keičiami 
naujais - daug brangesniais. 
Seni išbandyti vaistai neretai 
pigesni ir veiksmingesni, su 
mažesniais pašaliniais povei
kiais. Nauja visiems bendra 
valstybinė vaistų programa 
pasitarnautų ir gyventojams, 
ir valstybės iždui. 'lbkias vi
suotines vaistų programas turi 
Prancūzija, Austrija ir Švedija, 
yra iš ko pasimokyti. Dabarti
nės dalinės programos per
mainos leis sutaupyti $3 bln. 
per metus. 

Studijos autoriaus nuo
mone, jeigu Kanados vyriau
sybė atsisakytų bet kokių leng
vatų vaistų pramonei, išlaidas 
vaistams galima sumažinti $10 
bln. arba 43%. VtSUotinė bend
ra vaistų programa leistų pirk
ti vaistus dideliais kiekiais ir 
su galimomis nuolaidomis, su
mažėtų administracinės išlai
dos, neliktų nelygybės dėl kai
nų pirkėjams. 

Išsėtinės sklerozės tyrimams 
pritarta 

Daug laiko pasitarime bu
vo skirta kitai svarbiai temai. 
Tui prieštaringai vertinamas 
chirurginis išsėtinės sklerozės 
(MS) gydymo būdas. Jį pasiū
lė Italijos Ferrara universiteto 
prof. dr. Paolo Zamboni. Šio 
gydytojo nuomone, MS reiš
kiniai atsiranda ir paūmėja, 
susiaurėjus kaklo venai ir su
lėtėjus kraujo tekėjimui. Jo 
siūlomas gydymas - praplėsti 
kaklo veną, pagerinti kraujo 
tekėjimą (angioplasty). Pasau
lio gydytojų visuomenėje, kur 
jau daugelį metų tiriamas šis 
susirgimas ir ieškoma gydymo 
būdų, į italo gydytojo pasiūly
mą žiūrima atsargiai. Euro
poje - Švedijoje ir Vokietijoje 
atlikti tyrimai neįrodė, kad 
kaklo venos praplėtimas gali 
turėti įtakos išsėtinės sklero
zės atsiradimui ir gydymui. 
Tučiau kai kuriose Europos 
valstybėse jau pradėtas nau
doti P. Zamboni gydymo bū
das, ten pagalbos kreipiasi ir 

Kanadoje dėl nežinomų 
priežasčių nustatoma susirgi
mų išsėtine skleroze daugiau 
nei kitose pasaulio valstybėse. 
Kasdien šis neurologinis susir
gimas, paveikiantis klausą, re
gėjimą, kalbą, judrumą, nu
statomas 3 žmonėms, daž
niausiai jauniems 15-40 metų 
suaugusiems, kartais - ir vai
kams. Moteris MS ištinka tris 
kartus dažniau nei vyrus. 

Pirmą kartą MS susirgimą 
nustatė ir aprašė jo požymius 
Prancūzijos gydytojas 1868m. 
Gydymo dar ieškoma. 

Kanados sveikatos srities 
vadovų pasitarime St. John's 
mieste aptarta druskos maži
nimo valstybinė programa ir 
grupės veikla, vaikų ir paaug
lių nutukimo problemos. 

Artėjantis ruduo gali at
nešti naujų masinių virusinių 
susirgimų bangą, tad buvo su
derintas planas, kaip jam pa
sirengti ir sumažinti galimas 
grėsmes. 

Pagal "Canadian Press" 
parengė S. Katkauskaitė 
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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-------------l Neša met ines 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 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padal inimas) 

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 

1-------------1 270- 364 d ienų 

JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.30% 2 metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamų jų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

3.75% 1-------------f 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 

1--po_g_ol_p_or_e_iko_l_ov_im_ą _____ -! 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 Uždaryta 

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 lES Mississauga, ON LSN OA5 

'--'-'------' www.walersidedenlal.ca www.9thlinedental.ca 
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9-0 SPORTAS 
Susipažinkime 

Nuo 2005 metų Toronte 
gyvena įžymus Lietuvos spor
tininkas, čempionas, sidabro 
bei bronzos medalių laimėto
jas, rutulio stūmikas Gintas 
Degutis. Iš pokalbio su šiuo 

laimėjo trečią vietą. Būdamas 

20 metų sukūrė šeimą, teko 
pertraukti sportavimą, bet 
1994 metais vėl grįžo. 

Pajėgiausias Lietuvos ru
tulio stūmikas Saulius Kleiza 
ir Nijolė Plungienė daug pa
dėjo sporte ir gyvenime. 
"Sportas man yra ir kaip svei
katos šaltinis, ir kaip laisva
laikio praleidimo forma", -
sako Gintas. 

Gintas Degutis, 
rutulio stūmikas 

Sūnus Justinas šią vasarą 
sėkmingai baigė gimnaziją, 
yra tapęs geru imtynininku, 
kviečiamu j Kanados jaunimo 
rinktinę. Zmona Rita dirba 
šeimininke Lietuvos kankinių 
parapijos klebonijoje. Mėgs
tami užsiėmimai - sportas ir 
kelionės. "Sportuojame di
džiausiame Kanadoje MMA 
(mišrių kovos menų) sporto 
klube" - pasakoja Gintas, -
savaitgaliais stengiamės iš
trūkti iš namų( ... ) važiuojame 
į gamtą. Kanadoje ji labai 
graži..." Inf. 

Lietuvos rinktinė pasaulio krepšinio čempionate Ntr. iš leidinio Dirva (EPA-ELTA) 

atletu aiškėja, kad jis gimęs 
1970 m. liepos 20 d. Kaune, 
nuo 12 metų amžiaus pradė
jęs lankyti bėgimo treniruo
tes, netrukus įsijungė į daugia
kovininkų gretas, 1984 m. Se
vastopolyje Lietuvos rinktinė 

v 

Vilniaus oro uoste -
tūkstantinė minia 

Lietuva "bronzinius" krepšininkus sutiko kaip didvyrius 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Zinios iš Lietuvos Jau seniai į Vilniaus oro 
uostą buvo susirinkę tiek daug 
žmonių, kiek jų prigužėjo pir
madienio vakarą (rugsėjo 13 
d.). Jie atėjo pasveikinti Pa
saulio krepšinio pirmenybėse 
Turkijoje bronzos medalius 
iškovojusių Lietuvos vyrų. Ne 
vienas tūkstantis lietuvių čia 
norėjo pamatyti tuos nuosta
bius krepšininkus bei jų vyr. 
trenerį Kęstutį Kemzūrą, ku
rie į namus parvežė nesvajo
tus medalius - pirmus per visą 
istoriją laimėtus Pasaulio 
krepšinio pirmenybėse. Mūsų 

bičiulis iš Vilniaus telefonu 
stengėsi perduoti tuos jaus
mus, kurie užvaldė tūkstanti
nę minią, kai lėktuvu nusilei
do iš Turkijos grįžę "bronzi
niai" krepšininkai. 

rinkusi minia žmonių sveikino 
krepšinio didvyrius. Laukian
tieji tiesė krepšininkams ran
kas, norėdami pasveikinti su 
netikėta pergale. Kauno cho
ras čia sudainavo krepšinin
kams dainą ~ are the Cham
pions. Vyr. treneris K. Kem
zūra iš autobuso kalbėjo su 
žurnalistais ir labai jaudinosi. 
Susiėmęs galvą jis šypsojosi, o 
vienu metu braukė džiaugsmo 
ašarą, kai minia šaukė: "Ačiū, 
ačiū". Rotušės aikštėje žmo
nių buvo susirinkę ne tik iš 
Vilniaus, bet ir iš kitų miestų, 
kurie eo darbo patraukė į sos
tinę. Cia matėsi aistruolių iš 
Kauno, Panevėžio, Prienų, 
Plungės, Kaišiadorių, Šakių 
bei kitų miestų. Minia garsiai 
dėkojo naudingiausiam rinkti
nės žaidėjui Linui Kleizai bei 
kitiems jo komandos drau
gams, vyr. treneriui ir jo pa
dėjėjams. 

• Pietų Korėjoje vykusia
me 50-ajame kariškių pasau
lio krepšinio čempionate Lie
tuvos rinktinė vėl iškovojo si
dabro medalius. Lemiamoje 
dvikovoje Lietuvos krepšinin
kai 58:61 nusileido pirmeny
bių šeimininkams ir sidabrą 
iškovojo ketvirtosiose pirme
nybėse iš eilės. -

• Pietų Afrikos respubli
koje vykusiame galiūnų pa
saulio čempionate (2010 MET

--.,--------, Rx World's 
Strongest Man) 
stipriausias 
Lietuvos žmo
gus Žydrūnas 
Savickas ket-

ž. Savickas virtą kartą sa-
Ntr. DELFI vo karjeroje 

iškovojo auk
so medalį. Lietuvos galiūnas 
galutinėje varžybų įskaitoje 
surinko 51.5 balo ir aplenkė 
amerikietį B. Show (51.5 ba
lo) bei rusą M. Kokliajev (31 
balas). Be to, Žydrūnas Sa
vickas Pietų Afrikos respub
likoje vykstančio pasaulio ga
liūnų čempionato baigmėje 
pagerino pasaulio rąsto kėli
mo rekordą, virš galvos iškėlęs 
210 kg sveriantį rąstą. 

• Amerikiečiai jį vadina 
sporto fenomenu, kokių dide
liame krašte kaip Amerika re
tai pasitaiko. Dar tik 2011 m. 
sausio mėnesį savo 18-ajį švę
siančio iš Lietuvos atvykusio 
jaunuolio Luko Veržbicko 
(amerikiečiai jį vadina Verz
bicu) nuotraukos spausdina
mos didžiuosiuose dienraš
čiuose, žurnalų puslapiuose, 
net ir jų viršeliuose. Spėlioja
ma, kad jis greitu laiku bus 
pakviestas į NBA krepšinio 
lygą. 

•Lietuvos šaudymo spor-

to vadovu laikomas Karolis 
Girulis, kuris studentų pa
saulio šaudymo sporto čem
pionate orinio šautuvo rung
tyje užėmė antrąją vietą. Lie
tuvis varžybose surinko 593 + 
103.1 taško 

• Valstybinėje futbolo 
akademijoje vykusiame pir
majame vaikų futbolo kamuo
lio žongliravimo konkurse 
užfiksuotas rekordas - kau
nietis Lukas kamuolį į orą iš
mušė 2625 kartus iš eilės. Nu
galėtojas prisipažino, kad pats 
nebūtų išdrįsęs dalyvauti to
kiame konkurse ir yra be galo 
dėkingas savo treneriui V. 
Vaškūnui bei savo tėveliui. 

• Tūkstančiai kauniečių 
suplūdo į Nemuno salą bei jos 
prieigas. Čia pasirodymą su
rengė garsiausias Lietuvos la
kūnas bei vienas geriausių pa
saulio akrobatinio skraidymo 
meistrų Jurgis Kairys su kole
gomis iš Rumunijos -1. Postu
lache bei D. Stefanescu. Pasi
rodymas "Oro banditai" buvo 
pirmą kartą pademonstruotas 
tiek Kauno, tiek Lietuvos žiū
rovams. VP 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Re urrection Rd. Toronto ON 9A 50 l 

Kanados krepšinio rinktinės 
vyr. treneris, lietuvių kilmės 
Leo Rautinš su tos rinktinės 
nariu, savo sūnumi Andy 
(Andriumi), kurie Pasaulio 
pirmenybėse Turkijoje užėmė 
vieną iš paskutinių vietų 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-8 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentiĮ stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus a11eidimui nuo pajamų mokesčių. 

Prie lėktuvo buvo išvynio
tas raudonas kilimas, kuriuo 
pirmasis žingsniavo vyr. tre
neris K. Kemzūra, sugebėjęs 
suburti tokią pajėgią koman
dą, kuri pralaimėjo tik vieną 
susitikimą būsimiems čempio

nams amerikiečiams. Iš lėktu
vo išlipusius žaidėjus pasitiko 
LR premjeras Andrius Kubi
lius, LR seimo jaunimo ir 
sporto reikalų komiteto pir
mininkas Žilvinas Šilgalis, 
ministeriai, kiti visuomenės 
veikėjai. Geru žodžiu krepši
ninkus ir trenerius įvertino iš 
lėktuvo išlipęs anksčiau gar
siu treneriu buvęs Vladas Ga
rastas, kuris sakė netikėjęs, 
kad per pusantro mėnesio vyr. 
treneriui K. Kemzūrai pavyks 
suburti ir "sucementuoti" to
kią gerą komandą, sugebė

jusią parklupdyti galingus var
žovus. 

Iš lėktuvo išlipę krepši
ninkai susėdo į autobusą be 
stogo ir važiavo per Vilnių iki 
pat Rotušės aikštės, kur susi-

• 

Čia netrūko ir garsių mu
zikos atlikėjų. "Skamp" grupė 
atliko Mūsų dienos kaip šven
tė, padedant ir susirinkusiems. 
Scenoje pasirodė ir žinoma 
merginų grupė "Yva". Čia nu
skambėjo ir sena daina Trys 
milijonai. Šventė tęsėsi ir po 
vidurnakčio. 

PEOOS SPEClllLISTllS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KUL O SKAUSMAI 

~ PĖDO KAUSMAI 

GRYBELI JA I SUSJRG IMAJ 

• VAIKŲ l E OS 
NESKLANDUMAI 

LJGO JUS PRJIMAME: 
352 WILLSON T.E. A A TER Ont. TEL. (905 648-9176 
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Lietuvos studentų 
vasara Toronte ;&f JAU~IMO ZODIS 
Įdomi ir naudinga kelionė 

išmokau, sukaupiau duomenų 
būsimajam mokslo straips
niui. Praktikos vadovas dr. T. 
Kraigs netgi pakvietė vakarie
nės į namus, supažindino su 
šeima. Ir atsisveikinant primi
nė, kad neužmirčiau padaryti 
savo darbo aprašo, kuris bus 
panaudotas bendram moksli
niam straipsniui. Tai iš Toron
to išsivežu ir užduotį namų 
darbui. 

Tėviškės žiburių pusla
piuose jau esame rašę apie 
Kanados lietuvių kilmės stu
dentus, kurie praėjusią vasarą 
įvairiose srityse dirbo Lietu
voje. O Toronte tuo pat metu 
teko sutikti keletą Lietuvos 
studentų, atvykusių čia pagal 
tarptautinę studentų mainų 
programą ar pagal asmeninio 
bendradarbiavimo ryšius. To
ronto Western ligoninėje visą 
mėnesį dirbo Kauno medici-

Vienas iš šios organizacijos 
tikslų - skatinti studentus su
sipažinti su įvairiomis ligų nu
statymo ir gydymo naujovėmis 
ir tradicijomis, įgyti kitokios 
patirties. Mūsų universitete 
veikia Lietuvos medikų stu
dentų sąjungos skyrius, atsa
kingas už šią mainų programą. 
Kasmet skelbiamas konkur- - Ar spėjai nors kiek susi
sas, jame atrenkami geriau- pažinti su Kanada? 
sieji, kurie vyksta į stažuotę 
užsienyje. Taip vasarą išvyksta 

Būsimosios gydytojos Eglė Tamulevičiūtė (dešinėje) ir Jurga 
Kirkilaitė, Kauno medicinos universiteto studentės, prie Nia
garos krioklio 

- Eglė: Suspėjau, pama
čiau, man atrodo, nemažai. 
Noriu pasakyti ačiū visiems, 
kurie parodė ne tik Torontą, 
bet ir tolimesnes aprlinkes. 
Tėvų pažįstami iš Cikagos 
Saulius ir Irena Smetonos su
rado savo bendrakursio Ginto 
Tumosos šeimą, gyvenančią 
Toronte. Jie mane ir Jurgą nu
vežė prie Niagaros krioklio. 
Jų dukra Rūta Tumosaitė, ku
ri dirba Toronte Mount Sinai 
ligoninėje, pakvietė į savo 
darbovietę ir parodė šią dide
lę moderniausią miesto ligo
ninę. Jolanta ir Kostas Mickai 
iš Hamiltono nusivežė šiek 
tiek toliau į šiaurę, į savo va
sarnamį, turėjau progos išsi
maudyti bent trijuose Kana
dos ežeruose; Otavoje nakvy
nei priėmė Ramunė, gaila, ne
prisimenu pavardės, bet ačiū 
jai. Dar vieną savaitę pralei
dau Montrealyje, kur vyko 
tarptautinės studentų medikų 

federacijos atstovų konferen
cija, tad turėjau progos pama
tyti ir prancūziškąją Kanadą. 

nos universiteto studentė Eg
lė Tamulevičiūtė, jos bendra
mokslė Jurga Kirkilaitė iške
liavo toliau - į Saskatchewan 
provinciją. Su Egle susitikau 
Toronte, baigiantis jos stu
dentiškai praktikai, ir papra
šiau pasidalinti neilgo kana
dietiško gyvenimo ir darbo 
įspūdžiais. 

- Papasakok, kodėl atva
žiavai į Torontq? 

- Eglė: Į Kanadą atvykau 
pagal tarptautinę medicinos 
studentų mainų programą. 

Kauno medicinos universite
tas, kuriame studijuoju, pri
klauso Tarptautinei medici
nos studentų sąjungai. Ji jun
gia per 100 medicinos moky
mo įstaigų visame pasaulyje. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

apie 70 studentų gal į 39 vals
tybes, su kuriomis sudarytos 
sutartys keistis studentais. 
Mudvi su Jurga Kirkilaite pa
kliuvome į Kanadą. Aš pasili
kau Toronte, Western ligoni
nėje, Jurga išvyko į Saskatche
wan provinciją. 

Vienas mėnuo prabėgo 
labai greitai. Gyvenau Toron
to universiteto bendrabutyje. 
Western ligoninė labai mo
derni, ir to mėnesio patirtis, 
dirbant joje su Kanados gydy
tojais, labai įspūdinga ir nau
dinga. Ligoninėje praktikos 
vadovai, kiti darbuotojai ma
ne sutiko labai šiltai, domėjosi 
Lietuva, jos gyvenimu. Dirbau 
širdies tyrimų srityje, vadovas 
dr. Timo Kraigs negailėjo nei 
laiko, nei patarimų, tad daug 

- Kodėl studijoms pasirin
kai mediciną, kokioje jos srityje 
norėtumei dirbti? 

- Eglė: Užaugau šeimoje, 
kurioje buvo trys medikės: 
močiutė, mama, teta, tikriau
siai, tai ir paskatino eiti jų pė
domis. Ateityje, jau gavusi gy
dytojos diplomą, norėčiau 
tęsti tai, ką pradedu daryti da
bar - tyrinėti širdį, jos veiklos 
sutrikimus ir gydymą. 

------•1111111111111111111111 
RC>'"Y~L LEP~C3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

Ką slepia skaičiai? 
Karolis Koncevičius, Vil

niaus universtiteto bioinfor
matikos specialybės bakalau
ras, du mėnesius dirbo Toron
to CAMH Clarke instituto 
epigenetikos laboratorijoje. 
Prieš keletą metų renkantis 
temą kursiniam darbui, stu
dentas iš Lietuvos susidomėjo 

Karolis Koncevičius, Vilniaus 
universiteto studentas, CAMH 
Clarke instituto epigenetikos 
laboratorijos stažuotojas 

kai kuriomis genetikos temo
mis ir, savo dėstytojo patar
tas, parašė laišką į Torontą, 
šio instituto epigenetikos la
boratorijos vadovui, Toronto 
universiteto profesoriui dr. 
Artūrui Petroniui. Vėliau, 
perskaitęs jo mokslo darbų 
straipsnių rinkinį, dar labiau 
susidomėjo epigenetika - per
spektyvia mokslo sritimi. To
kia ir buvo šios pažinties ir 
bendradarbiavimo pradžia, 
vėliau ir atvedusi Karolį į To
rontą, į Clarke instituto epige
netikos laboratoriją. Jau antri 
metai Karolis tame pačiame 
Vilniaus universitete studijuo
ja giminingą, plataus pritaiky
mo sritį - modeliavimą kom
piuteriais. Šią vasarą Toronte, 
epigenetikos laboratorijoje 
jam šios specialybės žinias ir 
įgūdžius teko patikrinti gyve
nime. Prieš grįždamas į Vil
nių, Karolis sutiko pasidalinti 
savo darbo ir gyvenimo To
ronte įspūdžiais: 

- Karolis: Genetikos tyri-

mus laboratorijose atlieka 
įvairių specialybių mokslinin
kai - chemikai, fizikai, biolo
gai. Tiriant sveikų, sergančių 
žmonių genų elgesį, tarpusa
vio ryšius, tyrimų metu suren
kama daugybė duomenų. Juos 
reikia įvertinti, stebint kurie 
genai išreikšti labiau, kurie 
mažiau; su vadinamąja DNR 
mikrogardele skaityti jų turi
nį, ieškoti dėsningumų, pasi
kartojimų ar nukrypimų. Šis 
darbas reikalauja atidumo ir 
kantrybės. Vienoje mikrogar
delėje telpa iki 5 mln. genomo 
taškų, išreikštų skaičiais. Ten
ka apdoroti daug duomenų. 
Būna įdomu, kai jau matai ty
rimų rezultatus - aiškėjančius 
genų pokyčius ar dėsningą 
pasikartojimą, sveikų ar ser
gančių žmonių genų elgesio 
ar jų tarpusavio sąveikos skir
tumus. Iš šio skaičiavimo re
zultatų mokslininkai gali da
ryti atitinkamas išvadas apie 
genų elgesį ir pokyčius. 

Dirbti buvo įdomu, nes 
epigenetikos laboratorijoje 
dirba mokslininkai iš viso pa
saulio, pavyzdžiui, fizikos pro
fesorius Sun Chong Wang iš 
Taivanio, kiti iš Indijos ar 
Azijos šalių. 

Toronte esu jau antrą kar
tą ir vistiek stebina gausybė 
čia gyvenančių voveraičių, ku
rios visai nebijo žmonių ir 
miesto triukšmo. Labai įdomu 
matyti miesto gatvėse daugy
bę skirtingų tautybių ir rasių 
žmonių, turbūt atvykusių iš 
visų pasaulio kampelių, kal
bančių skirtingomis kalbomis 
ar laužyta anglų kalba, bet su
gyvenančių draugiškai. Na, ir, 
žinoma, Kanados orai stebino 
savo permainingumu. Tą pa
čią dieną ar naktį jie staiga 
gali pasikeisti visai priešingai 
- nuo deginančio karščio die
ną iki rudeninės vėsos naktį. 
Teko išbandyti ir šios vasaros 
kaitrą. 

Kalbėjosi S. Katkauskaitė 
(Ntrs. autorės) 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

~W~\I.:~~ 

C>Et--..1,-~L C::~~E 

Dr. J. Hirgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 
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MŪSŲ CHORISTUI 

AtA 
KAZIMIERUI PAJAUJUI 

iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukrai su 
šeima ir sūnums -

Choras ''Daina" 

AtA 
FLORAI VIRGINDAI 

v 

NESUKAITYTEI 
mirus, 

jos tėveliui JONUI NEŠUKAIČIUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia -

Toronto pensininkų klubo valdyba 

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų choristą 

JONĄ NEŠUKAITĮ, jo žmoną HELENĄ ir 

visą šeimą mirus jų dukrai 

a.a. FLORAI VIRGINDAI 

Choras ''Daina" 

PADĖKA 

AtA 
JURGISASTRAUSKAS 

(1916.1.4-2010.VIII.18) 

Nuoširdžiai dėkoju kun. J. Šileikai, OFM, už mal
das laidotuvų namuose ir kapinėse, kun. A . Simana
vičiui, OFM, už aukotas šv. Mišias, D. Radtkei už gie
dojimą šv. Mišių metu. Didelė padėka P. Jonikui už at
sisveikinimo žodžius Šaulių vardu laidotuvių namuose, 
visiems už dalyvavimą laidotuvėse, pareikštas užuojau
tas, užprašytas šv. Mišias, gėles, aukas Lietuvoje vėžiu 
sergantiems vaikučiams. Ačiū karsto nešėjams. 

Žmona Marija 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Po int Road 

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

~<ES 1'1\ l ~l Ja\ S 
ART STUDIO 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Pensininkai dar nesensta 

Prie "Vilniaus Manor" darželio. Dešin~je - L. Mačionien~, darželio ved~ja; viduryje J. 
Slivinskas, patalpq vedėjas 

Turonto pensininkai, susi- pageidavimus. Ateityje numa
būrę į pensininkų klubą, dar toma pagerinti šildymo ir vėsi
visą laiką rodo daug gyvybės ir nimo sistemą ir bus atlikti kiti 
nesimato senatvės žymių. Jie reikalingi patvarkymai. Pri
laikosi psichologų nurodymų, žiūrima ir išorė. Šią vasarą bu
pagal 3 "M": mokykis, mankš- vo įrengtas gražus darželis, 
tinkis ir mylėk. Išrinkta valdy- pilnas gėlių. Net miesto savi
ba labiausiai rūpinasi "Vilnius valdybė atkreipė dėmesį ir pa
Manor" patalpomis ir jo gy- gyrė už išorės pagražinimą. 
ventojais. Kas mėnesį susiren- Tuo rūpinosi Laima Mačio
ka posėdžiui, aptaria pastato rei- nienė su savo talkininkė
kalus, pasiūlo įvairius pagerini- mis. "Vilniaus Manor" sekre
mus ir atsižvelgia į gyventojų torė Onutė Pečiulienė pabai-

gė specialų kursą "Financial 
Administration of Non Profit 
Housing" ir gavo diplomą. Ji 
sėkmingai padeda vedėjui J. 
Slivinskui tvarkyti visus rei
kalus. Visame pastate yra 115 
butų, kuriuose gyvena dau
giausia lietuviai ir sudaro ma
žą bendruomenę. Tu.d siūlome 
visiems tą patį gyvenimo bū
dą: mokykimės, mankštinki
mės ir mylėkime. 

Vincas Kolyčins 

Tremtinio 
malda 

Viešpatie, mes gimėme 
gražiausiame ir jaukiausiame 
žemės kampely, Tuvo palai
mintoj šaly ... Kryžiais paženk
lintos sodybos ir pakelės su 
rymančiais Rūpintojėliais liko 
be mūsų balso, be mūsų akių 
žvilgsnio. Dieve, argi daugiau 
nebepamatysime tėvų žemės?! 

Savo dievišku balsu pa
šauk. mus į Tėvynę! Meldžiu 
Tuve, Viešpatie! Sušildyk atša
lusias rankas ir kojas gimtųjų 
namų židiny, išalkusius ir iš
troškusius grąžink mus i Tėvy
nę. Ligotus ir iškankintus grą
žink mus į Tėvynę. Per miškus 
ir laukus leisk keliais pareiti į 
tėvų namus. 

Kūčių naktį leisk pabūti 
tėviškėje, leisk pasiklausyti, 
kaipVclykųrytąbažnyčių var
pai gaudžia "Aleliuja". 

Leisk per Vėlines uždegti 
žvakutę ant artimųjų kapo. Po 
ilgų klajonių leisk ir mums at
sigulti tėviškės kalnely. 

Gerasis, Dieve, o jeigu už
kas svetimoje žemėje, suva
dink mūsų klajokles vėles į tė
viškę. Leisk mūsų tautiečiams 
surinkti kaulelius mūsų ir grą
žinti i Lietuvą. 

Niekur niekada per amžių 
amžius tegul nebūna žmogui 
atimta Tėvynė. 

Sofija Slavickienė, mirusi 
2004 m. gruodžio mėn. 

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

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 pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The Wcst MaH, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawtirm.com El. paštas: law_yers@pacelawfirm.com 

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 t iesiog 416-879-4937 

ar i namus 416-231-4937 

(nuo 1919 metų) 

A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kai p 20 metų. 

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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



I<viečiame visus dalyvauti! 

''GYVATARAS'' 
ŠVENČIA 

60 metų sukakti 

š.m. spalio 23, šeštadieni 
JUBILIEJINIS KONCERTAS - 2 v.p.p., 

Lincoln Alexander Centre 
(Crowne Plaza viešbutyje, 150 King St. E., Hamilton) 

IŠKILMINGAS POKYLIS - 5 v.p.p. 
Hamiltono lietuvių Jaunimo centre, {58 Dundurn St. N.) 

BILIETAI bus parduodami sekmadieniais po šv. Mišių Jaunimo centre, 
arba skambinkite Vanesai Trumpickaitei, 905-525-2623, 

arba rašykite: vtrumpickas@gmail.com 
Bilietai: koncertas $15, banketas $40, abu $50. LAUKIAME VISŲ! 

PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUtlNOTI 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 

s u tton group-
assurance realty inc., 
B roke rage• 

• 
0 IC>EPEM>ENTLV OWNEDAHD OPEAATEO 

Jerzy Kulesza, Sales Represenlative 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffiliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

~ konkurencinės kainos - p ritaikysime 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, Oakville, ON L6J 5A2 

------•1111111111111111111111 
RC>'V~L LEP~C:.E 
.................. 1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

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

Montrealio lietuviai turim 
labai darbštų, gabų kompozito
rių Aleksandrą Stankevičių, ku
ris vadovauja Montrealio lietu
vių chorui, be to, yra ir Aušros 
Vartų parapijos šventovėje var
gonininkas bei chorvedys. Jisai 
su Montrealio lietuvių choru 
įdainavo ir išleido savoje studi
joje tris dainų kompaktines 
plokšteles: "Šlama šilko vėjas", 
"Lietuvos žemė, Lietuva" ir ka
lėdinę "Adeste Fideles". Dabar 
jis savoje studijoje pakartojo 
savo kūrinį išleisdamas "Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva", ku
riam žodžius parašė poetas 
Henrikas Nagys, sukūrė muzi
ką kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius. Šis jo kūrinys bu
vo atliktas šv. Kazimiero šven
tovėje 1987 m. su simfoniniu 
orkestru bei jungtiniu choru ir 
solistais. Ir dabar jis išleido 
kompaktinę plokštelę "Garbin
kime Dievą giesme", kurioje 
yra įgiedota solistės Kristinos 
Kliorytės su Aleksandro Stan
kevičiaus muzikine palyda. Jis 
yra parašęs daug religinių gies
mių chorams ir solistams, ku
rios yra giedamos mūsų švento
vėje, o gal ir plačiame pasauly
je. Dabar choras ruošiasi gie
doti "Requiem" - gedulines 
Mišias, kurių premjera bus Šv. 
Kazimiero šventovėje lapkričio 
7 d. P.S. Šias jo išleistas kom
paktines plokšteles galima įsi
gyti šiuo adresu: Aleksandras 
Stankevičius, 5400 Louis Bo
daillac, Carignan, QC J3L 4A7 . 
A.Keblys 

PAREMKITE Tms'Kė& iiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimo. Iš anks
to dėkingi - TZ leidėjai 

www.NerasEnterprises.com 

Neras 
Enterprises 
Granite or Marble Counter 
Fabricated & lnstalled in 

~ Hrs. or Less 

OOo©lk 
905.424.1133 
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PRANEŠIMAS JAUNIMUI 
Toronto Lietuvių Namų - Labdaros Švietimo fondas 

PRANEŠA, kad skiria penkias stipendijas: 

Vieną - $1,500; keturias - $1,000 
> Švietimo fondo stipendijų komisija atsižvelgs i 

studentų aktyvų dalyvavimą lietuviškoje veikloje ir 
akademinius pažymius. 

> Kandidatai turi būti lietuvių kilmės, Lietuvių Namų 
arba Labdaros Fondo nariai, kolegijų, universitetų 

studentai arba aspirantai. 

Prašymo anketas galima įsigyti internetiniame tinklalapyje 
Toronto Lietuvių Namai: www.torontolietuviunamai.com 

Labdaros fondas (Slaugos namai): www.labdara.ca 

PRAŠYMUS PATEIKTI IKI 2010 M. SPALIO 8 DIENOS 

Toronto Uetuvių Namų - Labdaros Švietimo fondo 
stipendijų skirstymo komitetas 

REQUIEM 
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS 

2010 m. lapkričio 7 d. 
Mišios-Koncertas: 12 val. Pietūs: 13.30 val. 

Solistai 
Anita Pakalniškytė-Puodžiūnienė 

Danutė Mileika • Guy Ženaitis • Rimas Paulionis 
Chorai 

Montrealio lietuvių choras 
Otavos lietuvių choras "Arija" 

Švento Kazimiero parapijos choras 
Aušros Vartų parapijos choras 

Informacijai kreipkitės 
Vilia Bulotienė, tel.514-344-8256,viliabulota@hotmail.com 

Daiva Jaugelis, tel. 514-696-9448, daivadog@yahoo.com 
v 

Svento Kazimiero šventovėje 
3426 Parthenais, Montreal (Quebec) 

Ateitininkų 100-mečio šven
tė spalio 2 d. Thronto Prisikėli
mo parapijoje prasidės Mišio
mis 4 v.p.p. Po to vyks veiklos 
paroda, knygos Ateities draugai 
autoriaus dr. K Skrupskelio pa
skaita, iškilminga vakarienė ir 
programa. Šventės proga bus 
renkamos aukos žurnalo Ateitis 
leidybos vienam numeriui ap
mokėti. Norintys galės ir užsi
sakyti prenumeratą. Visi atei
tininkai ir prijaučiantys kviečia
mi. Rengia Toronto ir Hamilto
no ateitininkai. 1nr. 

Ieško padėjėjų 
FIRMA, užsiimanti 

marmurinių/granitinių 

stalviršių instaliacija, 
PASTOVIAM DARBUI 

ieško meistro padėjėjų. 

Norintys gauti daugiau 
informacijos, prašomi 

skambinti NIKUI 

tel. 905.424. 1133 
arba apsilankyti 

internetiniu adresu 

www.NerasEnterprises.com 

TOROm UEIUllŲ 
PEllllllŲ 11.UBU 

rengia metinį 

POBŪVĮ 
"V':alniaus rūmuose" 
3-čio aukšto menėje 

spalio 13, trečiadienį, 12 v.d. 

ŠILTI PIETŪS SU VYNU. 

PROGRAMĄ atliks 
choras "Daina". 

Bilietus ($20 asmeniui) reikia 
įsigyti iki spalio 11 d. 

Prašome bilietus įsigyti pas 
L. Maaonis, 416-769-8353 

ir B. 'Dunošiūnas, 41~761-9992 

Turonto simfoninio orkest
ro sambūris siūlo nemokamą 
koncertą, kurį atlilcs "GRAS
SROOTS STRING QUAR
TET" Vilniaus rūmuose, III 
aukšto salėje, spalio 8, penk
tadienį, 2 v.p.p. Programoje 
bus lengvi klasikiniai kūriniai, 
jų tarpe Bacho, Borodino bei 
Mozarto kompozicijos. Inf. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Iškiliai praėjo mūsų para

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

pijos šventė - Lietuvos kanki- • Ateinantį sekmadienį 
nių atlaidai. Pamaldose ir vaišių (10.03) minėsime mūsų bend
metu gražiai pasirodė visi mūsų ruomenės globėjo Šv. Praneiš
chorai ir jaunoji pianistė Vaiva kaus šventę. Ta proga parapijos 
Dzemionaitė. tretininkai visus vaišins kavute. 

• Rugsėjo 22 iš Lietuvos • Metinė parapijos vaka-
kankinių šventovės palaidotas rienė vyks spalio 16 d. Bilietus 
a.a. Stasys Grigaliūnas, 95 m. bus galima įsigyti sekmadieniais 
amžiaus. Jo liūdi žmona, dukra po šv. Mišių parapijos salėje. 
ir sūnus su šeimomis. Kaina$ 45. 

• Wasaga Beach miesto • "Rummage Sale" _ rude-
Geroj o Ganytojo šventovėje ninis išpardavimas vyks spalio 
spalio 3, ateinantį sekmadienį, 22-23 d.d. Visiems gera proga 
jau pereinama prie žiemos lai- paaukoti nebevartojamus daik
kotarpio sekmadieninės Mišių tus ir tuo pačiu paremti brolius 
tvarkos ir tą dieną Mišios jau ir seseris Lietuvoje. Taip pat 
bus laŲmmos 2 v.p.p. visus galinčius pagelbėti išpar-

• Saukiamas Wasagos Vyrų davimo dienomis prašome susi
būrelio susirinkimas sekmadie- siekti su parapijos Labdaros 
nį, spalio 3, tuoj po kavutės. sekcija. 
Kviečiami visi, kurie nori, arba • Artėjant Padėkos savait
gali, prisidėti prie misijos prie- galiui, mūsų parapijoje bus or
žiūros Wasagoje. ganizuojama sauso ir konser-

• Spalio 1 yra pirmasis mė- vuoto maisto rinkliava, kurią 
nesio penktadienis. Tą dieną vėliau išdalinsime vargšams. 
Lietuvos kankinių šventovėje Visus kviečiame prisidėti. Mais
Mišios bus irvpo pietų 3 val., o tą galite palikti tam skirtose 
po Mišių - Sv~ntoji Valanda dėžėse. 
prie išstatyto Svenčiausiojo. • Praėjusį sekmadienį buvo 

• Pasiruošimo pamokoms pakrikštyta Ugnė Beatričė Stan
Sutvirtinimo ir Pirmosios Ko- kevičiūtė, Tomo ir Gretos Stan
munijos sakramentams, kurie kevičių duktė. 
bus teikiami 2011 m., prašome • Mišios sekmadienį, spa-
registruotis sekmadieniais zak- 1. 3 v 
· ·· · b k" k 10 : 8 v.r. uz a.a. Ramutę Gri-

nstIJOJe, ar a 1tu metus am- gonienę; 9 v.r. už a.a. Juozą ir 
binti į kleboniją tel. 905 277- Katariną Ališauskus; 10.45 v.r. 
4320. Sutvirtinimo sakramento v . v• . .. . už a.a. Donatą Zemaitį, a.a. 
pas1ruos1mm prnmam1 nuo 12 Mariją Valiulienę, a.a. Sofiją 
m. amžiaus, o Pirmosios Komu- Skukauskienę; 12.15 v.d. pra
nijos pasiruošimui - nuo 7 m. šant Dievo palaimos ir sveika-

• Mišios spalio 3, sekmad.: tos Pranui ir Elenai Krilavi-
9.30 v.r. už a.a. Juozą Balsį; 11 čiams. 

v.r. už parapiją; Vasagoje Ge- •----------
rojo Ganytojo šventovėje spalio •'--....11111AlllllllllllllliU...._K._Oiiiiii.iiS..._ __ „I 
3, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Joną Sv J 1. t · k · · 
ir Mariją Senkus; Delhi Šv. Ka- v. ono •e uvių apmių 

mašinų vajui $500 aukojo B. 
zimiero šventovėje, spalio 2, Maziliauskienė. 
~eštad., 3 v.p.p. už a.a. Vincą v 
Zebertavičių. Sv. Jono lietuvių kapinėms 

Anapilio parapijos metinė 
šventė, Lietuvos kankinių at
laidai, įvyko praeitą sekmadie
nį, rugsėjo 26. Iškilmės pradė
tos 3 v.p.p. šv. Mišiomis su ei
sena į Sv. Jono lietuvių kapi
nes, kur buvo pasimelsta už 
amžinybėn išėjusius: a.a. klebo
ną kun. Petrą Ažubalį, prieš 30 
metų mirusį Anapilio sodybos 
steigėją, ir a.a. parapijos vargo
nininką Joną Govėdą, mus pa
likusį prieš 5 metus. Po iškil
mingų Mišių Lietuvos kankinių 
šventovėje, 5 v.p.p. didžiojoje 
Anapilio salėje, vyko šventinė 
puota, suderinta su pomirtiniu 
čia aukščiau paminėtų veikėjų 
pagerbimu. Gausius šventės 
dalyvius sutiko kaimo kapela. 
Programą sveikinimu ir humo
reska pradėjo parapijos tarybos 
pirm. R. Paulionis. Dvi didelės 
nuotraukos, papuoštos gėlėm 
ir žvakutėm, aiškūs ir glaudūs 
pasakojimai apie gerbiamų ve
lionių gyvenimus ir darbus, pa
iliustruoti skaidrėmis, parapijos 
jaunimo atlikta muzikinė dalis, 
parapijos mirusių prisiminimas, 
ilgamečių choristų pagerbimas -
visa susijungė į apie valandą tru
kusią programą, po kurios prel. 
J. Staškevičiui palaiminus puotos 
gėrybes, vyko visų susirinkusių 
pabendravimas prie puošnių, ska
niais valgiais apkrautų stalų. Dlv. 

IEŠKOME AUKLĖS dviems 4 
ir 7 metų lietuviams vaikams 
Toronte. Skambinti telefonu 
416 483-7576. 

$100 aukojo O. Balsienė. 
A.a. Lionginui Paškui mi

rus, užjausdama jo žmoną Ma
riją ir visą šeimą, Kunigunda 
Dervaitienė našlaičių kaimui 
Lietuvoje Vaiko tėviškės namai 
aukojo $100. Aukotajai dėkoja 
KLKM dr-jos centro valdyba. 

A.a. Teklės Sekonienės 5 
metų mirties atminimui vyras 
Adolfas Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

Savo vyro 3-jų metų mir
ties sukakties proga Ona Žu
rauskienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $30. 

Lietuvos tenoras Edmun
das Seilius dalyvaus spalio 23 
d. Celebrity Symphony orkest
ro koncerte "The Tenors Gala", 
vadovaujamam muz. Andrzej 
Rozbickio, Living Arts Centre, 
Mississaugoje. Bilietus (po $49, 
$55, $65) užsisakyti skambinant 
905-306-6000.Int 

SAINT PETE BEACH, FL. 
Išnuomojamas didelis, apie 
900 kv.p. l miegamojo butas su 
baldais, 2-ame aukšte, erdvus, 
didelė virtuvė ir salonas su val
gomuoju, netoli paplūdimio, 
koplytėlės, krautuvių ir resto
ranų. $400 per savaitę arba pa
gal susitarimą ilgesniam lai
kui. Išnuomojamas studija-bu
tas su baldais, 2-ame aukšte, 
privatus mažas butelis, netoli 
paplūdimio, koplytėlės, krau
tuvių ir restoranų. $275 per 
savaitę. Skambinti Rimai 617-
513-9605. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

v • Sekmadienį pamaldos su 
Sv. Komunija 9.30 v.r. Po pa
maldų vyks konfirmantų pamo
ka 11 v.r. Lietuvių Namuose, 
antrame aukšte, posėdžių kam
baryje. 

• Moterų draugijos ruošia
ma Padėkos puota vyks spalio 
17 d., 11.30 v.r. Bilietus platina 
Ana Langienė prieš arba po pa
maldų sekmadieniais; arba 
skambinti 416-233-0511. 

• Tėvelių ir konfirmantų 
sprendimu, šių metų Konfir
macijos pamaldos įvyks sekma
dienį, lapkričio 14, 11.30 v.r 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

spalio 25 d., 7.30 v.v. posėdžių 
kambaryje. 

• Spalio 23 d. Lietuvių Na
muose įvyks tradiciniai Rudens 
šokiai. Programoje - šilta vaka
rienė su vynu; šokiams dainuos 
atlikėjai iš Lietuvos. Dėl papildo
mos informacijos teirautis 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. 

• LN Kultūros komisija 
praneša - spalio 24, sekmadie
nį, 2 v.p.p. salėje "B" vyks poe
~ijos popietė lietuvių lyriko P. 
Sirvio 90-osioms gimimo meti
nėms paminėti. Programoje da
lyvaus mokytojos lituanistės, 
skaitovai, muzikos atlikėjai. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Dėkojame "Paramos" 
kredito kooperatyvui, padova
nojusiam sąsiuvinių ir rašiklių 
mokytojams ir mokiniams. 

• Mažosios Lietuvos fon
das, per Ireną Meiklejohn, pa
aukojo mokyklai paskutinį to
mą Mažosios Lietuvos enciklo
pedijos. Dėkojame. 

• Q-iliai užjaučiame mkt. 
Rimą Zemaitytę de Iuliis bei 
jos šeimą, netekusią savo myli
mo Tėvuko Lietuvoje. 

• Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai prasidėjo rugsėjo 25 d. 
Ved. B. Ručinskienės tel. 416 
536-8084. Živilė 

Lietuvių tautodailės ins
titutas šaukia savo metinį Ta
rybos posėdį ir metinį visuoti
nį narių susirinkimą šeštadie
nį, spalio 2, Anapilio parodų/ 
muziejaus patalpose, 2185 Sta
vebank Rd., Mississauga, ON. 
Tarybos posėdis prasideda 
10.30 v.r., o narių susirinkimas 
1.15 v.p.p. Po narių susirinki
mo, vyks LTI narės Kristinos 
Pavilanytės-Gaputienės pa
skaita "Lietuvių tautiniai dra
bužiai". Visi yra maloniai kvie
čiami į narių susirinkimą ir pa
skaitą. Inf. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

~ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Baltiečių menininkų paveikslų ir fotografijų paroda vyko 
Galerie Ouest, St. Anne de Bellevue, QC, rugsėjo 23-28 d.d. 
Atidarymas buvo penktadienį, rugsėjo 24, 6 v.v. Dalyvavo 9 lie
tuviai, 4 latviai ir 5 estai menininkai. LITO valdyba išrinko Al
vyros Povilaitienės paveikslą ateinančių 2011 m. LITO kalen
doriui. 

Susituokė Danielius-Juozas Staškevičius ir Kristin Wylie 
rugsėjo 18 d. Vestuvinės vaišės vyko St. Isidore, QC. Dalyvavo 
jaunųjų giminės ir artimieji iš Montrealio, Toronto, Vankuverio, 
JAV ir kt. 

A.a. Jonas Šeidys, 88 m. amžiaus, buvęs montrealietis, mi
rė Fergus, ON, rugsėjo 22 d. Po gedulinių Mišių Aušros Vartų 
šventovėje rugsėjo 27 d. palaidotas Notre Dame des Neiges ka
pinėse. Zmona Anne Milerytė mirė seniau. Liūdi duktė Dalia 
(Warren), sūnus Romas, vaikai9ai Alison ir Jason (Michelle), 
provaikaičiai Julia ir Carter. J. Seidys yra buvęs veiklus Aušros 
Vartų parapijos ir bendruomenės narys. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Tradiciniai grybų pietūs įvyko sekmadienį, rugsėjo 26. Šv 

Mišias koncelebravo klebonas kun. Paulius Mališka ir kun. Yvon 
{\rchambault. Giedojo Aušros Vartų parapijos choras kartu su 
Sv. Kazimiero parapijos choru. Vargonavo ir dirigavo muz. Alek
sandras Stankevičius. Daiva Jaugelytė-Zatkovic ir Rytis Bulota 
giedojo duetą - Koks didis tu ir Panis Angelicus. Per pamokslą 
klebonas kalbėjo apie "Dievo meilę, Dievo teisybę". Salėje po 
Mišių klebonas pasveikino susirinkusius ir pristatė koncerto 
dalyvius. Programą atliko dainininkai Daiva Jaugelytė-Zatkovic 
ir Ry1;_is Bulota, akompaniatorius muz. Aleksandras Stankevi
čius. Zmonėms tiek patiko koncertas, kad jie reikalavo pakarto
ti du kartus. Klebonas padėkojo dainininkams ir A. Stankevičiui 
už puikų koncertąz, dėkojo parapijos komitetui (A. Skrupskytė, 
A. Brilvičienė, N. Sukienė, R. Išganaitis, D. Vizbara, J. Zienka) 
ir visiems, kurie prisidėjo prie šių sėkmingų pietų. Klebonas la
bai dėkingas LITUI už paramą mūsų parapijos veiklai. Jis su
pažindino su garbės stalu - kun. Yvon Archambault, LITO 
pirm. su žmona A. K. Gapučiais, Lietuvos garbės konsulu 
Montrealyje Arūnu Staškevičiumi, Šv. Kazimiero parapijos 
choro padėjėja Jeannie Beniene, palaimino valgį ir susirinku
sius. Buvo šilti pietūs su vynu. Loteriją tvarkė Linda Visockytė
Poole ir Jeannie Benienė. Pietų pajamos skiriamos šventovės 
bokšto pataisymui ir bendrai parapijos veiklai. 

Requiem Mišios lapkričio 7 d. Iki spalio 15 d. priimami 
skelbimai į Requiem leidinį. Jau galima nusipirkti bilietus pie
tums pas MLC choristą arba komiteto narį. Galima užsisakyti 
stalą 10-čiai žmonių. Kreiptis į Daivą Jaugelytę-Zatkovic ar ko
miteto narį. Kviečiame visus atsilankyti. VL 

A.a. Anelei Gudžiūnienei mirus Otavoje, Vaiko tėviškės na
mams aukojo: $60 - S. Mitalas ir E.J. Jurgučiai; $50 - L. Juri
jonas; $40 - E. Jurgutis; $30 - P. Czerny; po $20 -A. Savickas, 
S. Danaitis. Už aukas dėkoja Montrealio KLKM dr-ja. 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

KLB TORONTO APYLINKĖS ŽINIOS 

KLB Toronto apylinkės rinkimai į tarybą įvyko š.m. rugsėjo 
19 d. Kandidatavo 28 asmenys, iš kurių buvo išrinkti 25. Balsavi
mas vyko 4-iose vietose ir iš viso balsavo 255 asmenys. Balsus su
skaičiavo Rinkiminė komisija - pirm. B. Jurienė, R. Žilinskienė, 
V. Gibavičienė, K. Dambaras-Janowicz, G. Kobelskienė, B. Kaz
lauskaitė, V. Baliūnienė. Išrinkti: R. Byra, E.R. Degutienė, G. 
Degutis, D. Garbaliauskienė, R. Gelažauskienė, J. Gudelytė, Ž. 
Ignatavičienė, L. Išganaitienė, S. Jonušaitė, R. Jonušonytė, K. 
Kesminas, J. Macijauskas, L. Mačionienė, J. Maksimavičienė, D. 
Mašanauskaitė, A. Pacevičius, V. Pečiulis, V. Remesat, A. Sima
navičius, L. Sližauskienė, D. Sonda, A. Trussow, A. Vaidila, 
L.Vaškevičienė, A. Žilinskaitė-Pacevičienė. Rinkiminės komisijos 
pirmininkė dėkinga visiems nariams ir pagalbininkams. 

KLB Toronto apylinkės tarybos susirinkimas bus paskelbtas 
kitame Tėviškės žiburių numeryje. Inf. 




