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Padėkos prasmė
Žymus kanadietis, katalikas švietėjas Jean Va- 

nier yra pasakęs: norint patirti meilę bendruomenine 
prasme, būtini yra ir atlaidumas, ir šventimas, atseit 
reikia ir atleisti, ir švęsti. Jo teigimu, švęsti yra drauge 
su kitais patirti džiaugsmą, išreikšti padėką. Reikšmin
gas visuomenei yra šis principas, todėl Šiaurės Ameri
koje tam yra paskirta speciali nedarbo diena, Kanadoje 
- antrasis spalio pirmadienis. Tai užsilikusi iš pirmųjų 
atvykėlių laikų tradicija susirinkti šeimoje, padėkoti 
Dievui už gerą derlių, kitas Jo suteiktas gerybes, kartu 
valgyti Padėkos dienos simboliu tapusį kalakutą ar kitus 
šventinius patiekalus.

varbu yra pareikšti padėką ir vieni kitiems. Tai 
pripažinimas kito asmens, jo pastangų, jam tuo 
reiškiama pagarba. Panašiai savo paramos žo

džiais, dalyvavimu, aukomis pagerbiame organizacijas 
ar kitas grupuotes, kurių darbą vertiname. Tokiu būdu 
padėkojame jų vadovams-veikėjams už įdėtą triūsą ir 
rūpestį, už teikiamas paslaugas. Bendruomeninėje veik
loje nedėkingais laikome tuos, kurie jokiu teigiamu bū
du neprisideda prie visuomeninio gyvenimo, dar labiau 
kitus, kurie kenkia jos darniai veiklai, viešai skelbdami 
gandus arba vien neigiamus atsiliepimus.

K
artais gali atrodyti, kad mandagumo ir padėkos 
formulių yra net per daug, kad jos yra tapusios 
tik banaliomis, bereikšmėmis frazėmis. Angliš
kas “Have a nice day” yra pavyzdys linkėjimo, kurio 

prasmė jau gerokai nusidėvėjusi. Panašiai yra su dažnai 
numetamu greitu “dėkui” (angį, “thanks”), o rečiau gir
dime už konkretų veiksmą nuoširdžiai tartą padėką, rei
kalaujančią apgalvojimo ir parodančią tikrą dėmesį už 
paslaugą, už darbą ar už laiką. Vis tiek turime pripažinti 
vieni kitų pastangas. Kaip jaustumės be padėkų? Atro
dytų, kad niekas nesidomėtų mumis ir mūsų jausmais, 
mūsų parodytu rūpestingumu ar atlikta veikla. Kam ga
lėtų patikti, pavyzdžiui, kai norėdami padaryti malonu
mą kitiems, gal tolimesnei giminei, ilgai apgalvoję iš- 
renkame ir siunčiame dovaną, už kurią nepadėkoja, net 
nepripažįsta, kad gavo?

K
asdieninio gyvenimo ir darbo sūkuriuose kar
tais pamirštame būti dėkingi už tai, ką turime. 
Vis norisi daugiau ir geriau, vis atrodo, kad ne
užtenka, nes kiti laimingesni, ir jei turėtume, ką jie turi, 

ir mes jaustumės laimingi. O “tada” niekad neateina. 
Todėl psichologai aiškina, kad sveikiausi ir ramiausi yra 
tie, kurie gyvena dabartinėje tikrovėje, ne nuolat trokš
tantys to, ko neturi. Tai nereiškia, kad negera norėti to
bulėti ar siekti geresnio gyvenimo.

Padėką galima išreikšti įvairiais būdais - nuo
širdžiu žodžiu, kuklia ar pagal išgales didesne dovana, 
aplankymu, rašteliu ar kitu dėmesingu mostu. Naujame 
amžiuje esame pamiršę kai kuriuos senų laikų gražius 
įpročius. Padėka reiškia, kad atleisdami už bet kokius jų 
trūkumus, galvojame apie tuos, kurie atkreipia dėmesį į 
mus ar mūsų poreikius. Idealus būtų bendravimas visuo
menėje, jei Padėkos dienos nuotaikoje bendrautume 
kasdien. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pagalba
Prieš dešimt metų Jungti

nės Tautos nepritarė karinių pa
jėgų įvedimui į Rwanda valsty
bę, kur buvo išžudyta apie pusę 
milijono Tutsi tautinės mažu
mos gyventojų. Kad daugiau to 
nebeatsitiktų, Kanados ministe- 
ris pirmininkas Paul Martin 
Jungtinėse Tautose tariasi su 35 
tautų Afrikos unija, kad į Suda
no valstybės vakarinį Darfur re
gioną būtų galima kaip įmano
ma greičiau pasiųsti taikdarių 
dalinius. Kanados vyriausybė 
sutinka pasiųsti savo kariuome
nės specialistus, kurie apmokytų 
vietinius afrikiečių dalinius tai
kai ir tvarkai palaikyti. Mano
ma, kad reikėtų apmokyti apie 
75,000 karių iš įvairių kraštų ir 
juos laikyti parengtyje. Ministe- 
ris pirmininkas nežada daryti 
vienašališko sprendimo, tad lau
kia Jungtinių Tautų nutarimo. 
Pagal JT tarnybos apskaičiavi
mą, Darfur regione per paskuti
nius 20 mėnesių yra žuvę dau
giau kaip 50,000 žmonių, o gel
bėdami savo gyvybę, daugiau 
kaip milijonas yra palikę savo 
gyvenamąsias vietoves. Darfur 
yra rytinės Afrikos Sudano vals
tybėje, kurios gyventojai yra se
nieji afrikiečiai. Sudano sostinė
je Khartoum valdžia yra arabų 
rankose. Ji leidžia savivaliauti 
Darfur susikūrusiai etninei mili
cijai “Janjaweed”, kuri darfurie- 
čiams esanti “raiti velniai”, pa-

Afrikai
dedantys vykdyti afrikiečių tau
telės genocidą. “Janjaweed” gru
pės nariai beatodairiškai išžudo 
ištisų kaimų vyrus ir vaikus, iš
prievartauja moteris, pasisavina 
bet kokį turtą ir sudegina pasta
tus. Įbaugintos moterys ieško 
prieglobsčio ištisomis savaitė
mis, kol suranda tarptautinių or
ganizacijų globojamas pabėgė
lių stovyklas. Jungtinės Tautos 
ir JAV norėtų padėti išvengti 
katastrofiškų žudynių, kurios, 
atrodo, greitai nesibaigs. JAV 
dėl savo įsipareigojimų kitur ne
gali skirti karinių pajėgų, todėl 
labai norėtų Kanados pagalbos. 
Kanados žmogaus teisių atstovė 
prie Jungtinių Tautų Louise 
Arbour po septynių dienų lanky
mosi Darfur srityje pripažįsta, 
kad reikia skubiai siųsti materia
linę ir tvarką palaikančių karinių 
dalinių pagalbą, nes ten siaučia 
badas ir yra žiauriai pažeidžia
mos žmogaus teisės.

Muitinėse jau išbandyti ke
turių rūšių sprogmenų tikrinimo 
įrengimai, kurie įvairių Kanados 
ir JAV orauosčių apsaugos įstai
gų yra labai gerai vertinami. 
Įrengimai ar priemonės kainuoja 
nuo 50 tūkstančių iki 1 milijono 
dolerių. Vienas tokių, milijoną 
kainavusių prietaisų, jau yra 
naudojamas Toronto CN bokšte 
lankytojams tikrinti. Sprogmenų 
ieškant, bagažui atiduodama ke-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčioje, kur laikomas Šventojo karstas su relikvijomis Ntr. F. Mockaus

Vilniuje prie statomų Valdovų rūmų Gedimino kalno artumoje Nuotr. F. Mockaus

Talka Lietuvos švietimui
Pokalbis su IRENA ROSS, buvusia A.P.P.L.E. vadove - talkos 

Lietuvos švietimui organizatore
A.P.P.L.E. (American Pro

fessional Partnership for Lithua
nian Education) yra draugija, 
kuri lietuviškai vadinasi Profesi
nė amerikiečių talka Lietuvos 
švietimui. Ji veikia nuo 1990 m. 
Jos darbuotojai iš JAV-bių yra 
savanoriai pasiruošę pasidalinti 
savo praktinėmis žiniomis su 
Lietuvos švietimo darbuotojais. 
Irena Ross, buvusi Toronto 
“George Brown College” profe
sorė, neseniai baigė vienerių 
metų A.P.P.L.E. draugijos vado
vės pareigas.

- Kada pradėjot! dirbti 
A.P.P.L.E. draugijoje?

- Pirmą kartą vadovavau sa
vo specialybės seminarui Lietu
vos mokytojams 1996 m. liepos 
mėn. Trakuose. Nuo to laiko, iš
skyrus vieną praleistą vasarą, 
dalyvavau kiekvieną vasarą.

- Kaip ilgai ėjote vadovės 
pareigas?

- Nuo 2003 m. rugpjūčio 15 
d. iki 2004 m. rugpjūčio 15 d. 
Dirbau su komanda ruošos dar
bus š.m. vasarai, o tada š.m. lie
pos mėn. vadovavau Vilniuje 
pačiam pagrindiniam dvi savai
tes trukusiam seminarui. Jis bu
vo pats gausiausias. Jį lankė 340 
Lietuvos mokytojų ir administ
ratorių. Be to, aplankiau semi
narus Kaune ir Šiluvoje. Kiek
vienam vadovui tenka ta atsako
mybė vieneriems metams. Ši va
sara buvo 14-toji A.P.P.L.E. 
veiklos vasara. Iki šiol esu vie
nintelė kanadietė, ėjusi vadovės 
pareigas šioje draugijoje.

- Kokio pobūdžio tie vado
vės ruošos darbai metų laikotar
pyje?

- Palaikyti glaudžius ryšius 
su atitinkamais Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerijos parei
gūnais, su Vilniaus Pedagogų 
profesinės raidos centro direkto
riumi ir su įvairių Lietuvos 

miestų švietimo centrų vado
vais. Taip paaiškėja, kuriose sri
tyse ir kuriomis temomis jie pa
geidauja žinių praturtinimo Lie
tuvos švietimo darbuotojams. 
Taip pat reikia surasti atitinka
mus specialistus dėstytojus 
kiekvienai sričiai, juos painfor
muoti apie jų pareigas, jų darbo 
sąlygas ir t.t. Kiekvieną vasarą 
iš JAV vyksta per 50 dėstytojų į 
įvairias Lietuvos vietoves. Pa
lengva įtraukiame ir Lietuvos 
specialistus į dėstytojų eiles. Šią 
vasarą jų buvo šeši, anksčiau 
lankę A.P.P.L.E. seminarus.

- Kurios sritys buvo kelia
mos 2004 metų vasarą?

- Pateiksiu visas dvylika, 
kurios sudarė pagrindą Vilniuje 
įvykusio seminaro, kuriame da
lyvavo Lietuvos mokytojai, ad
ministratoriai ir socialinės rūpy
bos darbuotojai.

1) ŠVIETIMO VADYBA - 
pirma grupė: “Profesinio bend
radarbiavimo kultūra mokyklo
je”; antra grupė: “Reformos pro
cesas: dialogo ir veiklos galimy
bės”; 2) INFORMACINĖS 
TECHNOLOGIJOS - pirma 
grupė: “Naujos technologijos 
mokyklų vadovams”; antra gru
pė - “Informacinių technologijų 
panaudojimas mokymui ir mo
kymuisi”; 3) PRADINIS UG
DYMAS - pirma grupė “Integ
ruotas ugdymas pamokoje”; ant
ra grupė - “Palankios aplinkos 
mokykloje kūrimas”; 4) GIM
TOJI KALBA - “Kūrybinis 
procesas rašyme ir jo vertini
me”; 5) ANGLŲ KALBA - 
“Šiuolaikiniai anglų kalbos mo
kymo metodai”; 6) BIOLOGIJA 
- “Aktyvus biologijos mokyma
sis”; 7) TIKYBA - “Krikščio
niškas bendravimas”; 8) ME
NAS - “Meno vaidmens didini
mas pamokose”; 9) INTEGRA- 
CIJA/INKLIUZIJA - “Inkliuzi
ja mokymo procese”; 10) PA

RAMA MOKINIUI - “Veiks
mingas bendravimas ugdant įgū
džius gyvenimui ir karjerai”;
11) SOCIALINĖ PEDAGOGI
NĖ PAGALBA - “Saugios erd
vės mokytojams, mokiniams ir 
tėvams kūrimas mokykloje”;
12) BIBLIOTEKININKYSTĖ 
IR INFORMACIJOS MOKS
LAS - “Biblioteka: mokinių 
tiriamosios veiklos skatinimas”.

- Kur vyko seminarai šią va
sarą?

r Vilniuje, Kaune, Akmenė
je, Varėnoje, Ventoje, Šiluvoje, 
Šalčininkuose ir dar keliose vie
tovėse. Taigi pridėjus lankytojus 
ištisą savaitę trukusių seminarų, 
iš viso juos lankė keli šimtai as
menų.

- Kiek šių seminarų dėstyto
jų iš JA V-bių lietuvių kilmės?

- Sprendžiant iš pavardžių, 
atrodo nedaug. Tačiau daugelis 
jų nors ir sutrumpintam, pakeis
tom pavardėm, yra lietuvių kil
mės. Jie nekalba lietuviškai, bet 
labai domisi savo kilmės šakni
mis. Dalyvavimas A.P.P.L.E. 
seminaruose padeda jiems akty
viai ieškoti ir atrasti savo šaknis. 
Dažnai jie atranda Lietuvoje gi
minių ir po to kas vasarą, atlikę 
seminaro pareigas, aplanko juos. 
Bet yra ir kitų tautybių kilmės 
specialistų, kurie ne mažiau au
kojasi neapmokamiems darbams 
ir dar prisideda savo lėšomis.

- Kokiu būdu jie perduoda 
žinias Lietuvos mokytojams?

- Per vertėjus/as. Daugiau
siai tai jaunos lietuvaitės, kurios 
dėsto anglų kalbą mokyklose, o 
vasarą tampa mūsų vertėjomis. 
Jos puikiai atlieka savo parei
gas. Mūsų draugija turi surinkti 
pakankamai lėšų joms apmokėti 
už šią paslaugą. Vien Vilniuje 
turėjome 16 vertėjų.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Seimui teiks biudžetą
Rugsėjo 29 d. Lietuvos vy

riausybė pritarė 2005 m. biudže
to ir savivaldybių biudžetų pro
jektams. Planuojama, kad kitų 
metų valstybinio biudžeto paja
mos kartu su Europos sąjungos 
(ES) lėšomis sieks 15.6 bin. litų 
arba 23.7% būsimojo bendrojo 
vidaus projekto (BVP). Valsty
bės biudžeto pajamos kartu su 
ES lėšomis sudarys 13.85 bin. 
litų, arba 1.9 bin. litų daugiau 
negu 2004 metais.

Finansų ministerio Algirdo 
Butkevičiaus teigimu, kitų metų 
biudžetas yra išskirtinis rodiklių 
augimu - tiek pajamos, tiek pa
skirstymai bus beveik 2 bin. Li
tų didesni negu šiemet. Esminiai 
biudžeto pokyčiai susiję su Lie
tuvos naryste ES. Projekte nu
matyti 2.67 bin. litų ES lėšų į 
Lietuvos biudžetą ir 766 mln. li
tų Lietuvos įmokų į ES biudže
tą. Savivaldybių biudžetų paja
mos 2005 m. gali sudaryti 4.076 
bin. litų. Socialinei apsaugai 
2005 m. numatoma skirti per 1.8 
bin. litų, arba 7.9% visų valsty
bės biudžeto paskyrimų. Vieša
jai tvarkai ir visuomenės apsau
gai planuojama skirti 7.6% visų 
biudžeto išlaidų - iš viso 1.18 
bin. litų. Gyventojų rubliniams 
indėliams atkurti numatyta 105 
mln. litų.

Pažanga užimtumo srityje
ELTOS-LGTIC žiniomis, rug

sėjo 23 d. paskelbtoje užimtumo 
ataskaitoje Europos komisija 
Lietuvą įvertino kaip pasiekusią 
pažangą didinant užimtumą. Jo
je pažymima, kad 2003 metais 
daugiau kaip pusėje iš 25 Euro
pos sąjungos (ES) valstybių už
imtumas sumažėjo. Padėtis pa
blogėjo Cekjjoje, Suomijoje, 
Olandijoje ir Švedijoje, o Lietu
voje, Airijoje, Graikijoje, Liuk
semburge ir dar keturiose vals
tybėse užimtumas išaugo dau
giau kaip 1%.

“Eurostat” duomenimis, 2003 
m. bendras nuo 15 iki 64 m. am
žiaus gyventojų užimtumas bu
vo 63% (moterų - 55%, vyrų - 
70.8%). Lietuvoje, tyrimo duo
menimis, užimtumo lygis sudarė 
59.5% (vyrų - 62.9%, moterų - 
57.2%). Europos komisija pažy
mi, kad svarbiausi užimtumą le
miantys veiksniai - darbo ap
mokestinimo lygis, atlyginimų 
dydis bei pašalpų sistema.

Darbo partija pasiruošusi 
Politologo Lauro Bielinio nuo

mone, vienintelė seimo rinki
mams deramai pasirengusi parti
ja yra Viktoro Uspaskicho vado
vaujama, pagal populiarumą 
šiuo metu vyraujanti Darbo par
tija, rašo ELTA-LGTIC. Polito
logo teigimu, didžioji dalis poli
tikų ir partijų vadovų pasiren
gimą seimo rinkimams atidė
liojo dėl Lietuvą ištikusių krizių 
ir skandalų, kurių pasekmes rei
kėjo pašalinti, ir dėl neprofesio
nalaus požiūrio į politinę veiklą.

Seimo pirmininkas pareiškė 
rugsėjo 30 d. “Žinių radijui”, 
kad rinkimų vajus vyksta korek- 
tiškiau negu prieš keturis mėne
sius, kai buvo renkami Europos 
parlamento nariai. Spalio 10 d. 
vyksiančiuose rinkimuose var
žysis 20 iš 36 Teisingumo mi
nisterijoje įregistruotų politinių 
partijų. Rinkėjams bus pateikta 
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Kiekvienam vadovui tenka ta atsakomybė vieneriems metams
Akademinis Lietuvos jaunimas
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Pakeliui į Parnasą
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Knygnešys poemoje

Gera gyventi gimtinėje, kurioje nerakinamos durys
Studentas II

Jo “ežiuku” kirpti plaukai dar labiau pasišiaušė

15 kandidatų sąrašų, rinkimuose 
dalyvaujant dviem koalicijom, 
nors 17 partijų panoro kelti kan
didatus daugiamandatėje ir vien
mandatėse apygardose. Dar trys 
partijos savo atstovus kels tik 
vienmandatėse rinkimų apygar
dose, rašo ELTA -LGT1C.

Apdovanoti žydų gelbėtojai
Rugsėjo 28 d. iškilmėje pre

zidentas Valdas Adamkus Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi ap
dovanojo 55 asmenis, iš jų 38 - 
po mirties, kurie rizikuodami sa
vo ir šeimų gyvybe Antrojo pa
saulinio karo metais nuo nacių 
genocido gelbėjo žydus. Iškil
mėje kalbėjęs Nepriklausomybės 
signataras Emanuelis Zingeris pri
minė Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus darbuotojų užra
šytus atsiminimus apie prezidento 
apdovanotus gelbėtojus.

Apdovanojimus žydų gelbė
tojams Lietuvos prezidentas tei
kia du kartus per metus - balan
dį, minint Antrojo pasaulinio 
karo holokausto aukų atminimo 
dieną, ir rugsėjį, minint Lietu
vos žydų genocido dieną.

Rugsėjo 23 d.. Žydų genoci
do dieną, Izraelio ambasadorius 
Latvijai ir Lietuvai Gary Koren 
Pasaulio tautų teisuolio medaliu 
apdovanojo Juozą ir Juliją Dau
tartus, kurie nuo 1941 m. iki karo 
pabaigos savo namuose Kaune 
slėpė Abromavičių šeimą. Jad 
Vashem apdovanojimas Dau
tartams skirtas po mirties, Lie
tuvos žydų bendruomenėje su
rengtose iškilmėse medalis įteik
tas marčiai Danutei Dautartienei 
ir jos dukrai Marijai Virketienei.

Patvirtinta tabako kontrolė
Lietuvos seimas rugsėjo 28 

d. vienbalsiai patvirtino Pasau
lio sveikatos organizacijos Ta
bako kontrolės pagrindų sutartį. 
Tai yra pirmasis tarptautinis do
kumentas, kuris nustato bendrus 
visoms valstybėms reikalavimus 
tvarkant tabako gaminių paklau
sos ir pasiūlos mažinimą, įtvirti
na laisvos nuo tabako aplinkos 
kūrimą bei siekį visame pasau
lyje vieningai imtis priemonių 
rūkymo paplitimui ir žalai žmo
nių sveikatai mažinti.

Tabako kontrolės pagrindų 
sutartis buvo priimta 2003 m. 
gegužės 21 d. Ženevoje vyku
siame 56-ajame Pasaulio sveika
tos susirinkime. Iki 2004 m. bir
želio 29 d. sutartį pasirašė 167 
valstybės ir Europos bendrija, 
iki š.m. liepos 2 d. ją patvirtino 
23 valstybės. Lietuva yra vie
nintelė Baltijos regiono valsty
bė, kurioje kasdien rūkančių 20- 
64 m. amžiaus vyrių skaičius 
siekia 43.7%. Kasdien rūkančių 
to paties amžiaus moterų skai
čius Lietuvoje per dešimt metų 
išaugo nuo 6.3% iki 12.8%. 
Daugelyje Europos šalių, išsky
rus Islandiją, Airiją, Švediją ir 
Didžiąją Britaniją, žymiai išau
go nuolat rūkančių vaikinų ir 
merginų skaičius. Valstybinės 
ligonių kasos duomenimis, Lie
tuvos valstybės biudžetas dėl rū
kymo sukeltų ligų kasmet pra
randa 51 mln. litų vien tiesiogi
nėms išlaidoms. Į šią sumą ne
įtrauktos ambulatorinės (gydy
tojų konsultacijos, vaistai ir 
pan.) bei slaugos išlaidos. RSJ

J
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Tapęs aidu kitų protuose
Profesorius IZIDORIUS TAMOŠAITIS - kunigas, filosofas, visuomenės veikėjas, 

publicistas, tautininkų ideologas

Lietuvos vyskupų konferen
cijos (LVK) visuotinis posėdis 
įvyko rugpjūčio 31 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje. Dalyavavo visi 
Lietuvos vyskupai ordinarai ir aug
ziliarai (išskyrus Kauno arkivysku
po augziliarą vysk. Joną Ivanaus
ką), apaštališkasis nuncijus arkiv. 
Peter Stephan Zurbriggen ir nuncia
tūros patarėjas mons. Charles Bra
vo. Aptarta visuomenės dvasinė 
būklė, parengtas vyskupų laiškas 
artėjant seimo rinkimams. Svarsty
ta, kaip minėti Šventojo Tėvo pa
skelbtus Eucharistinius metus, ku
rie prasideda šių metų spalio mėne
sį rengiamu Eucharistiniu kongresu 
ir baigiasi kitų metų lapkritį. Vys
kupai pabrėžė būtinybę skatinti ti
kinčiuosius sąmoningiau dalyvauti 
Mišiose, švęsti sekmadienį, padėti 
jiems priimti Eucharistiją kaip 
krikščioniško gyvenimo viršūnę, 
nustatyti ilgesnės trukmės Švč. 
Sakramento garbinimą. Bus suda
ryta komisija, kuri parengs renginių 
planus ir numatys leidinius Eucha
ristiniams metams paminėti, padės 
LVK pasirengti Vyskupų sinodui. 
Patvirtinta Liturginės komisijos 
instrukcija kunigams dėl naujai iš
leisto lietuviško Laidotuvių apeigy- 
no. Taip pat aptartas Caritas 2005- 
2008 metų strateginio plano pro
jektas. Vyskupai pabrėžė, kad svar
bu išlaikyti religinę Caritas veiklos 
dvasią, kad tai būtų nuoširdus 
krikščioniškos meilės darbas, ne 
vien socialinių paslaugų teikimas. 
Šventajam Sostui skatinant Lietu
voje populiarinti Popiežiškąją misi
jų draugiją, kurios tikslas - skatinti 
tikinčiuosius domėtis misijomis, 
ugdyti misijinį katalikų sąmoningu
mą. Bus paskirtas draugijos direk
torius Lietuvoje. Nutarta paskirti 
kun. Aušvydą Belicką LVK atstovu 
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijoje trejų rfietų laikotarpiui.

Vilniaus arkikatedros aikštė
je vykstančių ir planuojamų ren
ginių tema kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis surengė spaudos konfe
renciją rugsėjo 8 d. Jis pristatė vie
šą protesto laišką Vilniaus merui 
Artūrui Zuokui, kuris žadėjęs do
mėtis renginiais, spręsti kur perkelti 
šiai vietai netinkamus renginius. 
1990 m. Vilniaus vykdomasis ko
mitetas išleidęs nutarimą, kad Vil
niaus katedros aikštė bus naudo
jama tik tautinės svarbos rengi
niams, juos derins su Vilniaus ar
kivyskupijos kurija. 1995 m. toks 
pat nutarimas buvo išleistas Vil
niaus savivaldybės, jo buvo laiko
masi, išvengta partinių, politinių ar

f SAMOCTPA Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”
meniškai jriša 

knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412 

AtA
DALIAI REGINAI McKIEE 

iškeliavus amžinybėn, jos mamai MARIJAI BARTEŠ- 
KJENEI, Dalios vyrui REID, sesutei RŪTAI ir jos vyrui 
RON PECUCH reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
visi liūdime -

“Vilnius Manor" maldos būrelis

AtA
MINDAUGUI BALANDAI 

mirus, skaudžioje netektyje užjaučiu velionies našlę 
VIRGINIJĄ, jų sūnus su šeimomis, vienintelį brolį 
GEDIMINĄ ir pusbrolį NORBERTĄ PLECHAVIČIŲ.

Dieve, teesie Tavo valia -
Rožė Ražauskienė

komercinių renginių. Tačiau, kardi
nolo teigimu, pastaruoju laiku ne
paisoma kurijos prieštaravimo ir 
leidžiama rengti programas, kurios 
žeidžia tikinčiųjų jausmus. Pavyz
džiui - “vilionės” ir “vaisingumo 
šokiai” Sostinės dienų programoje, 
folk-roko pagoniškų apeigų insce
nizacija, paauglių girtavimas krep
šinio rungtynių transliavimo metu. 
Kardinolas kvietė Katedros aikštę 
palikti išimtinai tautinės reikšmės 
renginiams ir chaoso nesukelian- 
čioms miesto šventėms, gerbti vie
tą, kuri pavadinta Lietuvos širdimi.

Arkivyskupo Teofiliaus Ma
tulionio atminimas paminėtas rug
pjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje. 
Kaišiadorių vyskupijos Sielovados 
centre vyko kun. dr. Roberto Rum
šo paskaita kunigams apie šio Die
vo tarno beatifikacijos bylą ir šven
tumo svarbą šiandien. Jis kalbėjo 
apie kankinių kultą ir kokių reikia 
sąlygų siekiant asmenį paskelbti 
kankiniu ar šventuoju. Kaišiadorių 
vyskupas Juozas Matulaitis pabrė
žė, jog T. Matulionio dorybės būti
na ir toliau skleisti tarp vyskupijos 
tikinčiųjų. Jo gyvenimui ir veiklai 
nušviesti Birštone įrengta paroda, 
kurią kasmet aplanko apie 10,000 
lankytojų. Kaišiadorių centrinę 
aikštę prie katedros puošia T. Ma
tulionio atminimui skirtas pamink
las, parengta prietrnė kompozicija 
Nemarus mirtingasis, kurią matė 
dauguma vyskupijos aprapijų tikin
čiųjų, išleista biografija Arki
vyskupas Teofilius Matulionis, taip 
pat išdaloma medžiaga su jo at
vaizdu, biografiniais duomenimis ir 
malda. Pamaldos rengiamos kiek
vieno mėnesio dvidešimtąją dieną 
Kaišiadorių katedroje prie jo kapo 
kriptoje. Po pašnekesių katedroje 
vyko iškilmingos Mišios, po kurių 
vyko maldos prie jo palaikų. Tą 
dieną atidengta arkivyskupo T. Ma
tulionio įpėdiniui kardinolui Vin
centui Sladkevičiui įrengta atmini
mo lenta prie namo, kuriame jis gy
veno nuo 1985 iki 1989 m.

Ateitininkų studijų dienos 
vyko rugpjūčio 19-22 d.d. Berčiū
nuose, Panevėžio rajone. Jas suren
gė ateitininkų federacija ir “Nau
jasis židinys - Aidai” tema Trys 
žvilgsniai į dvi Lietuvos: politika, 
religija, kultūra. Susirinko apie 80 
dalyvių, su kuriais mintimis apie 
pamatinį teisingumą, sovietinę ir 
posovietinę Lietuvą dalijosi įvairūs 
kalbėtojai. Apžvelgta dabartinės 
Lietuvos politinės visuomenės sis
tema, pasiūlyta kaip lietuvis katali
kas turi suvokti, vertinti savo istori
ją ir kuo jam didžiuotis. Nagrinėtos 
kūrybos ir religijos sąsajos. Organi
zuota ekskursija “Nevėžio slėnio 
kultūros ir istorijos įdomybės”, bu
vo surengti krepšinio, tinklinio, 
šaclimatų turnyrai, muzikavimo, dai
navimo ir šokių pamokos. Dalyviai 
taip pat kartu šventė Eucharistiją.

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
Jis gimė prieš 115 metų - 

1889 m. rugpjūčio 24 d. Jurbar
ko rajono Antakalniškių kaime, 
gausioje ūkininko šeimoje. Bai
gęs pradinius ir vidurinius 
mokslus įstojo kunigų seminari- 
jon Kaune. Ją baigęs studijavo 
Petrapilio dvasinėje akademijo
je. Nors siautė karas (1916) ga
vo leidimą tęsti studijas Šveica
rijos Friburge. Ten studijavo fi
losofiją ir ją baigė daktaro 
laipsniu 1920 m.

Grįžo į tėvynę - į nepriklau
somybę išsikovojusią Lietuvą. 
Jis suvokė, kad atėjo metas, ka
da nebeužtenka klausytis įvairių 
varpų gaudesio, o reikia ir pačiam 
tapti aidu kitų protuose, širdyse 
bei dvasioje, kad metas ir praeitį 
ir ateitį sujungti dabartyje.

1920 - 1924 m. Iz. Tamo
šaitis Kauno kunigų seminarijo
je dėstė filosofiją, bendradarbia
vo periodiniuose leidiniuose, vi
suomeninėje veikloje.

1924 m. jis perėjo dėstyti į 
Kauno universiteto Humanitari
nių mokslų fakultetą. Prasidėjo 
keliolika metų užtrukęs pats kū
rybingiausias jo gyvenimo lai
kotarpis. Iz. Tamošaičiui buvo 
suteiktas profesoriaus vardas.

Iz. Tamošaitis daug jėgų ati
davė spaudai. 1927 m. redagavo 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
dienraštį Lietuvis, 1930 - 1935 
m. - tęstinį filosofijos leidinį 
Eranus, kurio išėjo 4 tomai. O 
ilgiausiai - nuo 1929 iki 1938 m. 
- redagavo žurnalą Vairas, pro
pagavusį tautininkų ideologiją.

Iz. Tamošaitis buvo įsijun
gęs ir į Europos filosofų gretas. 
1934 m. dalyvavo Prahoje filo
sofų kongrese, kur buvo išrink
tas tarptautinio filosofų komite
to nariu. 1937 m. vyko į filosofų 
kongresą Paryžiuje.

Aktyviai jis talkino kuriant 
įvairias visuomenines organiza
cijas bei plečiant jų veiklą, 1927 
m. drauge su kitais įsteigė tau
tininkų krypties Mokytojų są
jungą. Siekdamas sustiprinti 
tautininkų ideologines pozicijas, 
1933 m. Iz. Tamošaitis su kitais 
įsteigė Socialinių ir politinių 
mokslų institutą, kurio pirminin
ku jis buvo paskirtas. 1935 m. 
buvo vienas iš lietuvių kalbos 
draugijos steigėjų. 1934 - 1939 

Vilniaus Pedagogų profesinės raidos centro direktorius Gintautas Ru- 
dzinskas įteikia padėkos dovanėles vedėjai Irenai Ross (kairėje) ir vie
nuolei sės. Cathy Campbell už A.P.P.L.E. seminarą Lietuvos mokyto
jams 2004 m. vasarą Nuotr. J. Diliūno

A.P.P.L.E. seminaro pabaigoje Vilniuje Irena Ross įteikia mokytojoms 
po knygelę Nuotr. S. Lorinsko

A.P.P.L.E. seminare Vilniuje mokytojai seka paskaitą naudodami balionus, kurie pabrėžia paskaitos gairių 
svarbą Nuotr. L Ross

m. Iz. Tamošaitis - Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirmininkas. 
Jo pastangų dėka Giruliuose bu
vo pastatyti poilsio namai žur
nalistams. 1938 m. premjero 
kun. Vlado Mirono pavestas Iz. 
Tamošaitis organizavo tautinin
kų valstybinės propagandos įs
taigą - Visuomeninio darbo va
dybą, paskui jai pats vadovavo. 
Taip pat jis dalyvavo Vincento 
Pauliečio draugijos ir Tautinin
kų fondo veikloje. Nuo 1938 m. 
buvo studentų tautininkų korpo
racijos “Neo Lithuania” globėjas.

Už nuopelnus prof. Iz. Ta
mošaitis 1935 m. buvo apdova
notas Gedimino III laipsnio 
ordinu ir 1938 m. - Nepriklau
somos Lietuvos medaliu.

Atėjo 1940 m. nelemtasis 
birželis. Prof. Iz. Tamošaitis 
buvo pačiame savo gyvenimo 
brandume - paskendęs moksli
niame darbe ir visuomeninėje 
veikloje, pilnas naujų sumany
mų, įdėjų, užmojų. Deja, iš Rytų 
atžlegėję tankai savo vikšrais 
viską sumalė. Profesorius iš uni
versiteto buvo pašalintas; visos 
organizacijos, kuriose jis daly
vavo, išvaikytos; leidiniai, ku
riuose bendradarbiavo, uždraus
ti. Jo bičiuliai nesyk patarė 
trauktis iš Lietuvos, tačiau jis 
visada pareikšdavo: “Lietuvai 
nieko blogo nepadariau ir niekur 
nebėgsiu”.

Nusavinus jo namus Kaune, 
Iz. Tamošaitis persikėlė į tėviš
kę - Antkalniškius. Tėvui 1937 
m. mirus, ūkyje šeimininkavo 
vyriausioji sesuo Marcelė Bo- 
sienė (1892 - 1979). Dar buvo 
likusi ir motina. Iz. Tamošaitis 
parsigabeno čia į svirną savo 
brangiausią turtą - kelių tūks
tančių tomų biblioteką, kurią 
kaupė nuo jaunumės. Ją sudarė 
įvairiom kalbom knygos, su
pirktos lankantis daugelyje ša
lių. Šio unikalaus kultūros lobio 
laukė liūdnas likimas.

Slinko kraupios nežinios sa
vaitės, mėnesiai. 1940 m., per 
vadinamosios Spalio revoliuci
jos metines, Iz. Tamošaitis buvo 
sulaikytas. Laimei, tik trims die
noms.

Brėško 1941 m. birželio 14* 
d. rytas. 4 vai. prof. Iz. Tamo
šaitis, jo motina, keturi sesers 
Marcelės vaikai buvo areštuoti. 

(Sesuo Marcelė Bosienė tąnakt 
viešėjo Jonavoje pas dukrą ir 
nebuvo ištremta). Tremtinius 
nugabeno i Viduklės geležinke
lio stotį. Čia Iz. Tamošaitis buvo 
atskirtas nuo motinos ir sesers 
vaikų. Ešelonas pajudėjo į rytus.

Tremtinio dalia napalaužė 
tvirtų tautinių Iz. Tamošaičio 
įsitikinimų. Jam tremtyje buvo 
pasiūlyta pakalbėti per Maskvos 
radiją į vokiečių okupuotą Lie
tuvą ir pasmerkti vokiečius. Jis 
tai daryti griežtai atsisakė. Iz. 
Tamošaitis labai išgyveno, kad 
dėl jo buvo išvežta sena motina, 
kuri Komijoje 1943 m. mirė. 
1942 m. vasario 9 d. Iz. Tamo
šaitis buvo patalpintas į Krasno
jarsko krašto Kansko kalėjimą. 
Pusbadis gyvenimas ir nežmo
niškos sąlygos pakirtojo sveika
tą. 1943 m. vasario 6 d. jis mirė 
Kansko kalėjimo ligoninėje nr. 
2. Kalėjimo gydytojas pažymoje 
įrašė mirties priežastį: išsekimas 
ir plaučių bronchų pneumonija.

Prof. Izidoriaus Tamošaičio 
palaikai atsidūrė svetimoje že
mėje nežinomame kape. Taip 
nebeliko žmogaus, kuris dvasios 
akimis bandė ir praeitį, ir ateitį 
perkelti į dabartį. Mat kadaise 
savo straipsnyje jis buvo skel
bęs: “Žmogaus dvasios akys yra 
nepalyginti geresnės, tobulesnės 
už kūno akis”.

Prof. Iz. Tamošaičio gimi
mo metinių paminėjimo dieną 
Jurbarko Švč. Trejybės švento
vėje buvo aukojamos šv. Mi
šios. Jas aukojo ir jubiliatui skir
tą pamokslą pasakė Skirsnemu
nės Šv. Jurgio šventovės klebo
nas kun. Izidorius Butkus. Gie
dojo Jurbarko Tremtinių ir poli
tinių kalinių choras, vadovauja
mas Marijos Tautkuvienės.

Po Mišių Jurbarko krašto 
muziejuje įvyko mokslinė kon
ferencija. Iš Vilniaus atvykęs 
Naujojo židinio - Aidų žurnalo 
redaktorius Gediminas Mikelai- 
tis savo pranešime pabrėžė, kad 
laikas nuvalyti dulkes nuo Iz. 
Tamošaičio atminimo, kad jo 
asmenybę ir kūrybinį palikimą 
būtina įtraukti į dabartinės mūsų 
kultūros apyvartą. Daugelis filo
sofo minčių paskelbtų jo straips
niuose, tebėra aktualios ir šian
dien.

Apie Iz. Tamošaičio vietą 
Lietuvos filosofijos istorijoje 
kalbėjo filosofijos istorikas 
Adolfas Poška. Iz. Tamošaitis 
buvo plataus profilio filosofas, 
Kauno universitete dėstęs įvai
rias filosofijos šakas ir spec, 
kursus. Deja, jo filosofinis pali
kimas dar mažai tirtas, neišleisti 
atskiromis knygomis jo straips
nių rinkiniai. Po kelių metų bus 
švenčiamas Lietuvos filosofijos 
500 metų jubiliejus. Dabar pa
ruoštas leidybai Lietuvos filoso
fijos istorijos I tomas, apžvel
giąs senuosius laikus. Kituose 
tomuose bus aptartas ir Iz. Ta
mošaičio kūrybinis palikimas.

I konferenciją buvo atvykęs 
ir poetas, valstybinės premijos 
laureatas Jonas Juškaitis, gimęs 
ir augęs Kuturių kaime - netoli 
Iz. Tamošaičio gimtinės. Jis pa
sidalino prisiminimais apie pro
fesoriaus aplinką ir daugelio jo 
artimųjų tragišką likimą.

Skirsnemunės Jurgio Baltru
šaičio pagrindinės mokyklos 
mokytoja Genovaitė Antanaitie
nė papasakojo apie prof. Iz. Ta
mošaičio tremtį ir jo žūtį sovie
tiniame lageryje.
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Talka Lietuvos švietimui
(Atkelta iš 1-mo psl.)

- Kur A.P.P.L.E. gauna lėšų 
savo veiklai?

- Mūsų apgyvendinimą stu
dentų bendrabučiuose seminaro 
metu parūpina Lietuvos Švieti
mo ir mokslo ministerija. Ji taip 
pat rūpinasi mūsų maitinimu. 
Bet visa kita A.P.P.L.E. turi pati

Lietuviai studentai Šveicarijoje apie 1919 metus. Iš k.: Stasys Šalkaus
kis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Izidorius Tamošaitis

Prof. IZIDORIUS TAMOŠAITIS sovietiniame kalėjime, kur mirė 1943 m.

“Ąžuole Lietuvos...”
Po Šilinės atlaidų prie didžiojo laisvės kovotojo

KUN. K J. AMBRASAS, S,J
...Jau nešamos vėliavos, sto

vai, palapinių uždangalai, perri
kiuojami ir pernešami į savo bu
vusias vietas suolai. Tačiau 
keista, kad plačią ir erdvią bu
vusią šventoriuje ir aplink ant 
kalnelio stūksančią apie švento
vę visą teritoriją, kur nebuvo jo
kių prekybininkų kioskų, turga
viečių ženklų, prekiautojų stalų, 
nėra jokių popiergalių, nedrykso 
tuščios papirosų dėžutės, nemar- 
guliuja picos ar kitokių valgomų 
daiktų likučiai su vienkartinėmis 
lėkštėmis ar net šūsnys butelių.

Čia tikrai renkasi kitokia 
publika, iš kurios po du tris, kar
tais net ir didesnis pulkelis priei
na pašventoryje, priešais nau
juosius, neseniai išaugusius Jo
no Pauliaus II namus prie iš
vaizdaus, medinio koplystulpio 
pulkeliai žmonių.

Paminklo priekyje, ant gra
žiai nulyginto ąžuolo kamieno 
šono, prie kurio žydi ką tik į Ši
linės atlaidus suvažiavusių mal
dininkų gėlės. Jos padėtos prie 
ryškiai ąžuole išpjautų, giliai į 
kietmedį įrėžtų ir juoda spalva 
įrašytų raidžių:

“Ąžuole Lietuvos, stipry
bės medi, ošk ir minėk savo 
sūnus, pasiaukojusius dėl tė
vynės. J. Žemaitis-Vytautas 
(1909-1954)

LLKS prezidiumo pirmi
ninkas, generolas, Jonas Že
maitis-Vytautas 1954 birželį 
MVD teismo nuosprendžiui 
paaiškėjus: “Aš vis viena lai
kau, kad kova, kuriai vadova
vau devynerius metus, turės 
savo rezultatus...”

Praėjo penktadienis. Per jį 
visiškai pasikeitė mūsų krašte 
santvarka. Taikiai, tik su Sausio 

sukaupti iš geradarių. Tos aukos 
gaunamos iš fondų, organizacijų 
ir iš pavienių aukotojų. Kol kas 
vis šiaip taip galėjome suvesti 
galą su galu. Amerikos dolerio 
vertei kritus, kasmet darosi vis 
sunkiau ir sunkiau sukaupti už
tenkamai lėšų padengti visoms 
išlaidoms. O išlaidų yra labai 
daug. JAV-bėse aukotojams iš
duodami nuo mokesčių atleidi
mo pakvitavimai. Bet to, kiek
vienas asmuo, kuris pasiunčia 
metinį nario mokestį (JAV $25), 
gauna keturis žiniaraščius apie 
A.P.P.L.E. veiklą. Aukas ir na
rio mokestį prašome siųsti šiuo 
adresu: A.P.P.L.E., Post Office 
Box 617, Durham, CT 06422, 
USA.

- Kas dabar vadovauja 
A.P.P.L.E. draugijai?

- Tas pareigas vieneriems 
metams po septynerių metų per
traukos perėmė Vaiva Vėbraitė, 
viena šios draugijos steigėjų. 
2005-tųjų metų vasarą įvyks XV 
jubiliejinis A.P.P.L.E. semina
ras. Apie A.P.P.L.E. galima ras
ti daug žinių lietuvių ir anglų 
kalbomis ir matyti daugybę nuo
traukų www.appiequest.org 

tryliktosios ir prie Medininkų 
nutekėjusiu ir darsyk apšlaks- 
čiusiu mūsų gimtąją žemę krau
ju, galutinai nušlavusiu nuo že
mės paviršiaus smurtą, prievartą 
ir visagalį melą. Lietuva nepa
miršta savo didvyrių. Mes šian
dien po pusšimčio metų, kai 
smurtininkų buvo pasirašytas 
mirties sprendimas, galbūt net 
rankomis tų, kurie pasirašė tą 
nuosprendį, šiandien stovi prie 
mūsų valstybės vairo ir vėl ap
gaulingu būdu - su įvairiais pa
pirkinėjimais ir vienkartinėmis 
dovanėlėmis, netgi veidmainiš
kai pasinaudodami atlaidų nuo
taika, nori suvaryti patiklius ir 
nenusimanančius apie rinkimus 
lietuvius - klastingai gena Lie
tuvą į maskvietišką varžą.

Dar gerai, kad vis dėlto 
vaikščiojame laisvi savo kojo
mis Marijos žeme. O jų, bebai
mių, kadaise taip narsiai stojusių 
į nelygią, nuožmią, atkaklią ko
vą su neteisybe, smurtu ir prie
varta miško brolių, nebėra.

Jų buvo kova šventa. Ji bu
vo narsi, nelygi, prieš dešimte
riopai ir šimteriopai ir net tūks
tanteriopai stipresnį priešą. To
dėl mes dabar lenkiame galvas. 
Lenkiamės prieš tuos jau žolė
mis ir krūmais apaugusius bun
kerius, žemines, slaptąsias kop
lyčias, nuleidę galvas vaikščio
jame tais takais ir žvelgiame į 
slėptuves, kur dienomis, nakti
mis mūsų broliai sakalai vargo, 
skurdžiomis sąlygomis ir dar 
skurdesnėmis priemonėmis rašė 
pogrindžio lapelius, eilėraščius, 
kūrė dainas ir leido laikraštėlius, 
ragino tautą nepasiduoti raudo
nųjų sauvalei, kolūkiams, visai 
prievartos mašinai.

Prisimename tas vietas, kur 
jie šalo, alko, parazitų sukan
džioti kentė ligas, dūsaudami 
raišiojosi kulkų padarytąsias 
žaizdas, kentė savųjų išdavystes, 
buvo varstomi svetimųjų kul
kosvaidžių salvėmis, šlakstomi 
automatų švinu, duso dūmuose, 
drebėjo granatomis sprogdina
mi. Prisimename, kaip ant baž
nytkaimių aikščių jie pusnuogiai 
buvo išvelkami.

Lenkiame galvą šių drąsuo
lių nuožmiai kovai vadovavu
siam mūsų tautos didvyriui, ku
ris teisėtai šiandien galėtų būtų 
išrinktas mūsų prezidentu. Jam 
tikrai būtų svetimas kyšininka
vimas, lankstymasis Rytams ir 
ryškėtų supratingas, apdairiai 
apgalvotas pritarimas Vaka
rams. Deja, jį tegalime prisimin
ti maldoje, jo siekius stengtis at
gaivinti mūsų gyvenime ir viso
mis jėgomis su Rožinio malda 
mėginti mūsų šalyje įgyvendinti 
tai, ko nesuspėjo ir nebepajėgė 
padaryti tie, kurie guldė galvas 
už tai, kad mes šiandien laisvai 
gyventume. Amžiną atilsį duok 
jiems, Viešpatie, kurie, mylėda
mi Tėvynę, mylėjo ir Tave.
9^

• Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis 
be naujo gyvenimo.

(Šv. Augustinas)
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Ilgiausias rankraštis

Rekordinis rankraštis ir jo autorė Zenė Sadauskaitė

Kaip pranešė agentūros 
“Factum” prie Lietuvos Kultū
ros fondo direktorius Vytautas 
Navaitis, liepos 29 d. į Lietuvos 
rekordų knygą Raštijos skyrių 
buvo įrašytas rekordas nr. 200, 
užfiksavęs ilgiausią rankraštį 
lietuvių kalba. Jo ilgis yra 114 
m 66 cm, o plotis - 21 cm. Ant 
tokio vienalyčio popieriaus ru
lono, kuris sveria I kg 497 g, 
pradinių klasių mokytoja meto
dininkė, Lietuvos nepriklauso
mųjų rašytojų sąjungos atsakin
goji sekretorė, poetė Zene Sa
dauskaitė (Kaunas) parašė 398 
savo naujausius, dar niekur ne

skelbtus eilėraščius apie mo
kyklą, jos aplinką, gamtą, vai
kus bei meilę. Šis kūrybinis dar
bas užtruko visą liepos mėnesį. 
Savo rekordinį rankraštį moky
toja padovanojo gimtojo But
kiškės kaimo (Raseinių raj.) 
bibliotekai.

Poetė Zene Sadauskaitė yra 
penkių brandžių poezijos knygų 
ir šešiolikos nuotaikingų knyge
lių vaikams autorė, dr. Nijolės 
Bataitytės literatūrinio fondo 
(JAV, Los Angeles) Stasio Ba- 
taičio premijos bei LNRS II Va
saros poezijos šventės (2001) 
laureatė. Vladas Buragas

Poetė ir dailininkė Julija Baranauskienė savajame kiemelyje 2003 metų 
pavasario dieną

Poetė ir akmentašė
Julijos Baranauskienės (1927-2004) nevystančios lelijos
Menininkė gimė Kampinių 

kaime (Šakių raj.), mokėsi Kati
lių pradinėje mokykloje, o siau
čiant karo audroms padėjo tė
vams jų ūkyje. Vėliau “studija
vo Sibiro universitete” (pabėgo 
iš tremties, buvo sugauta Lietu
voje ir vėl grąžinta į tremtį). Po 
amnestijos grįžusi į Tėvynę, 
dirbo Šakių buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato pa
minklų dirbtuvėse - tapo pirmą
ja Lietuvoje moterimi akmenta
še. Nuo 1975 metų savo gyveni
mą ir kūrybą susiejo su Jurbar
ku. Čia jinai pagarsėjo kaip ta
pytoja, grafikė, medžio drožėja, 
o Atgimimo metais - kryžių bei 
koplytstulpių dirbėja, eiliuoto 
žodžio autorė. Didelę tapybos ir

grafikos darbų kolekciją liau
dies meistrė padovanojo Jurbar
ko krašto muziejui.

Julija Baranauskienė pri
klausė Lietuvos tautodailininkų 
sąjungai ir Nepriklausomųjų ra
šytojų sąjungai. Išleido prisimi
nimų knygą Gyvenimas - mano 
paukštis (2000) bei eilėraščių 
rinkinius Užgesusių akių šviesa 
(2000), Aš ilgiuosi žvaigždės 
(2001), Maudaus sodo žie
duos... (2002). Apie jos kūrybą 
yra rašę ir Tėviškės žiburiai. 
Jaukioje Julijos sodyboje Jur
barke tebestovi koplytstulpiai, o 
jos įrengtame tvenkinyje tebe
plauko lelijos - lyg nevystanti 
nepaprastų gabumų menininkės 
atmintis... Vladas Buragas

Vestuvės Lietuvoje ir Seinijoje
Vestuviniuose papročiuose Lietuvoje vyrauja muzika, 

o Punsko-Seinų krašte — daina
Ką daryti, kad mūsų (Puns

ko) krašte neišnyktų dainavimo 
tradicija? Juolab kad besikei
čiant gyvenimo stiliui žmonės 
sueina vis rečiau, dažniausiai 
bendrauja tik šeimose arba nedi
deliame pažįstamų būry, kur 
centrinę vietą užima televizo
rius. Taigi vestuvės išlieka bene 
vienintelė vieta, kur sueina daug 
žmonių - jaunų ir vyresnių, kur 
galima užtraukti dainą.

- Anksčiau vakarais skam
bėjo dainos, beveik kiekvienas 
kaimas sugebėjo pasirodyti są
skrydyje. Be to, kaimo šokiuose 
dainuodavome. Jau nekalbant 
apie vestuves, kur daina dainą 
vijo. Ir tiek gražių apeiginių 
vestuvinių dainų turime. Vyresni 
žmonės dar jas moka ir dainuo
ja. Turime tokių gražių dainų, 
pvz., "Augino močiutė vienturtę 
dukrelę" ar "Paskutinį vakarė
lį”... Jau šiandien retas jas 
moka.

Juozas Pečiulis svarsto, ar 
mūsų ansambliai negalėtų ir ne
privalėtų atkurti senų lietuviškų 
dainų. Kad netaptume kokiu 
skansenu, kur savaitgalį, persi
rengę tautiniais drabužiais, dai
nuotume ir šoktume turistams.

Problemą pastebi ir Punsko 
lietuvių kultūros namų direktorė

FINNAIR TO HELSINKI AND BEYOND

Finnair provides year-round service from New York with many convenient 

connections from Canada, in addition to daily codeshare flights from 

Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K to Helsinki. Finnair direct 

flights from Toronto to Helsinki between June 12th and September 8th, 2005 

will be available for sale in November.

Asta Pečiulienė. Anot jos, idea
liausias variantas būtų, jeigu 
mes užsiaugintumėm savus mu
zikantus, kurie čia augo, pažįsta 
savo kraštą ir žmones, žino, ko
kie mūsų vestuviniai papročiai.

- Dainininkams net labai 
svarbi tonacija. Pavyzdžiui, mu
zikantai iš Lietuvos visada pa
teikia žemesnę tonaciją, o mūsų 
žmonės dainuoja paprastai aukš
čiau. Toks, atrodytų, menknie
kis, o daina jau neskamba.

Asta Pečiulienė, kaip ir kiti 
pašnekovai, įsitikinusi, kad ves
tuvių sėkmė priklauso nuo to, 
kokius muzikantus pasikviesi
me. Jeigu muzikantai yra kultū
ringi, jie “neišvažiuos” su anek
dotais apie uošves raganas, jie 
nepasakos nešvankių anekdotų, 
jie neterorizuos jaunųjų, kad tie 
bučiuotųsi tokiu ar anokiu būdu.

- Nėra gerai, jeigu išstumia
mos mūsų krašto vestuvinės 
apeigos, tradicijos, o vietoje jų 
brukami papročiai, kurie su lie
tuvių liaudies papročiais nieko 
bendro neturi. Mat iš tiesų pa
gal mūsų tradicijas vestuvių 
vedlys turėtų būti piršlys, o ne 
muzikantai. Buvau tokiose ves
tuvėse, kur piršlys priminė muzi
kantams, kad jie privalo groti, o 
ne organizuoti vestuvių pro
gramą.

Aišku yra ir visokių piršlių. 
Kiti gal ir pasidžiaugia, kad 
jiems nereikia nieko daryti, nes 
iniciatyvą perima muzikantai.

Asta Pečiulienė prisimena, 
kad daugumą dainų išmoko bū
tent vaikystėje, kai ją, mažą 
mergytę, tėvai nusivesdavo į gi
minių vestuves. Pašnekovės 
nuomone, labai daug priklauso 
nuo jaunavedžių - ar jie nori, 
kad jų vestuvės būtų tradicinės, 
ar labiau “modernios”. Bet toks 
“modernumas” dažnai prasilen
kia paprasčiausiai su geru sko
niu. Deja, tokį prastą muzikinį 
skonį skatina ir Lietuvos televi
zija - ir visuomenė, ir ypač ko
merciniai kanalai. Pageidavimų 
koncertuose skambanti muzika 
yra tiesiog skandalingai prasto 
lygio. Nuostabu, kad iki šiol 
joks muzikologas nesusimąstė, 
kokią įtaką reiškinys turi lietu
vių muzikinei kultūrai.

Darius Zimnickas sako, kad 
kartais net ausis skauda, besi
klausant vestuvių repertuaro.

- Dažnų vestuvinių muzikan
tų grojimo stilius neskatina dai
nuoti balsais — iš garsiakalbio 
sklinda garsi muzika, o gražiau
sios liaudies dainos tokių muzi
kantų lūpose tampa “popsu". Ir 
nesvarbu ar tai sutartinė, ar, 
tarkim, partizanų daina... Visos 
dainuojamos vienodu stiliumi. 
Tuo būdu žudomas liaudies sti
lius, - mano Darius Zimnickas. 
Anot Dariaus, kviestiniai muzi
kantai iš Lietuvos-tai reakcija į 
mūsų krašto kultūros padėtį.

-Mes dabar, galima sakyti, 
nebeturime tokio muzikanto, ku
ris galėtų groti vestuvėse. Anks
čiau buvo Valdas Ramanauskas 
ar Juozas Bansevičius. Jie pui
kiai sugebėjo atlikti šias parei
gas. Taip pat iš Lietuvos turėjo
me tokių - pvz., Mūras ar Baba-

Akademinis Lietuvos jaunimas
Pokalbis su studijos autoriumi kun. dr. Kęstučiu A. Trimaku

- Išleidote vėl naują knygą 
Lietuvoje. Koks jos tikslas? Ko
kius klausimus joje gvildente?

- Tai mano penktoji knyga 
psichologijos srityje, pavadinta 
Jaunimas apie tėvą ir motiną. Ji 
priklauso knygų serijai, kurią 
pradėjau 1996 m. dėstydamas 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Nuo 1996 iki 2002 m. 
surinkau 850 akademinio jauni
mo autobiografinių pasakojimų 
įvairiomis laisvai pasirinktomis 
temomis. 77 (taigi, kas vienuo
liktas) aprašė savo patirtį su tė
vais: iš jų - kas antras apie tėvą 
(42), kas penktas - apie motiną 
(17); likusiųjų pusė - apie abu 
tėvus. O kita - apie jų tėvų sky
rybas. Šiomis temomis rašiusių
jų trys ketvirčiai buvo merginos, 
o ketvirtis - vaikinų. Kiekvieno 
papasakota patirtis man tapo ob
jektu analizei ir palyginimui. 
Stengiausi atsakyti į keturis klau
simus: 1) apie jaunuolių pastan
gas tapti savarankiškais ir kaip 
jų tėvai padėjo ar kliudė jiems 
tokiais tapti; 2) apie tėvų vaid
menį dukroms tampant moteriš
komis, o sūnums - vyriškais; 3) 
apie jaunuolių psichologinį bren
dimą ir 4) apie religijos įtaką 
jiems bręstant. Bet ypač analiza
vau, kokią įtaką padarė motina, 
tėvas, abu tėvai (jei pasakojama 
apie juos kaip porą) ir pasitai
kiusios tėvų skyrybos.

- Pirmiausia, gal papasako
tumėte, kokią įtaką padarė mo
tina. Ar analizavote atskirai jos 
padarytą įtaką sūnui ir dukrai?

— Taip, būtinai reikėjo 
svarstyti atskirai, nes motinos (ir 
tėvo) įtaka sūnui ir dukrai ski
riasi. Motina yra savo sūnaus 
gyvenimo pradžioje svarbiausia 
moteris, pateikianti jam pirminį 
įvaizdį, paveikslą, kas yra mo
teris. Ji, kaip moteris, paprastai 
atskleidžia žmogiškosios pri
gimties jausminę, intuityvią, emo
cinę pusę, moterišką rūpestį ki
tais, dėmesį kitiems kaip asme
nims. Tuo ji parodo sūnui, su 
kokiomis žmogiškomis būtybė
mis jam teks sietis. Tuo pačiu ji 
gali patvirtinti savo sūnaus vy
riškumą, paremdama jo vyriškas 
savybes ir laikyseną. Penki vai
kinai papasakojo apie savo san
tykius su motina. Trys buvo be 
tėvo: vieno tėvas mirė anksti, 
kito tėvas paliko šeimą, o dar 
vienas tėvo nemini, tarsi jis ne
egzistuotų. Ketvirtas turėjo al
koholyje mirkstantį tėvą. Tik 
vienas turėjo, atrodo gerą, bet 
mažai pasireiškiantį tėvą. Gal 
kaip tik dėl to šiems sūnums 
motina turėjo didesnę (negu tė
vas) įtaką, iš dalies atlikdama 
tai, ką tėvas turėjo atlikti, bet sa
vaip, motiniškai: ji savo sūnų 
auklėjo, kaip šeimos širdis, jau
kindama. Penktoji motina (ku
rios vyras pasišalino) su geroka

doze pykčio sūnų dresiravo, o 
šis dėl to maištavo. Tik šiam jau
nuoliui motina nepadarė jokios 
geros įtakos. Kitos keturios moti
nos bent iš dalies savo sūnums 
buvo ir gyvenimo kelrodės.

- O kokia buvo motinos įta
ka savo dukrai?

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.finnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651
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liauskas, kurie irgi buvo puikūs 
vestuviniai muzikantai. Jie žino
jo, kokie mūsų papročiai, supra
to mus, žinojo, ko mums reikia.

Darius Zimnickas neneigia, 
kad muzikantai iš Lietuvos yra 
profesionalai, kad jie gerai gro
ja. Problema ne ta, kaip jie gro
ja. Problema ta, kad jie atsiveža 
savotiškas vestuvines apeigas, 
kur tradiciniai lietuvių papročiai 
susipina su anų laikų tarybinio 
kaimo ir visiškai šiuolaikiškų 
muilo operomis vadinamų Loty
nų Amerikos filmų stiliumi.

- Atrodo, kad jau nebegali
me padainuoti nepalingavę, o 
netrukus gal ir nepaploję, - sar
kastiškai juokauja Darius Zim
nickas.

Laimei, vis dažniau mūsų 
krašte jaunavedžiai suvokia pa
pročių unikalumą, vertina savą 
vestuvinių dainų repertuarą ir 
tradicijas. Ir prieš vestuves pa
aiškina muzikantams, kad mūsų 
žmonės ne tik moka, bet ir labai 
noriai dainuoja, kad nebūtinai 
reikia linguoti, siūbuoti, juolab 
po kiekvieno tosto kam nors pa
ploti.

Živilė Makauskienė,
Aušra, 2004 m. 15 nr.

- Motina yra jos dukros gy
venimo pradžioje svarbiausia 
moteris, jai pateikianti pirminį 
įvaizdį, kas yra moteris ir kokia 
ji (duktė) gali tapti: ryškiau 
jausminė, daugiau intuityvi, 
linkstanti į didesnį dėmesį as
menims ir jais rūpinimąsi. Mo
terys yra kalbesnės už vyrus. 
Tarp motinos ir beužaugančios 
dukros lengviau gali išsivystyti 
tarpusavio pokalbis lengvesnė
mis ir rimtesnėmis temomis, 
kartais gal ir be daug žodžių jos 
gali viena kitą suprasti. Iš dvyli
kos merginų pasakojimų penki 
yra apie teigiamus ir penki apie 
neigiamus santykius su motina; 
likusieji du - dukrų prisipažini
mai apie savo paklydimą, iš ku
rio rasti kelią padėjo motina. 
Trys paauglės veržėsi iš namų 
patirti smagumų su draugais, ta
čiau ypatinga proga pajutusios 
motinos vertę ėmė ją branginti. 
Tarp jų užsimezgė pokalbis. Vy
resnės dukros sugebėjo su moti
na palaikyti ryšį, ypač sunkiu 
metu. Penkių kitų dukrų pasako
jimai atskleidžia tiesą, kad tol, 
kol tęsiasi neigiamas santykis, 
pokalbis tarp motinos ir dukros 
neįmanomas. Keturios ilgiau ar 
trumpiau kankinosi nesurasda- 
mos artumo. Trims, įveikus kon
fliktą, pasisekė priartėti. Tik 
vienai nepasisekė, nes motina 
buvo ypatingai šalta; duktė liko 
psichologiškai pažeista. Dar vie
nas atvejis parodo, kaip motinos 
praeityje padarytas abortas ardė 
dviejų dukrų ir visos šeimos ra
mybę: kaltės paveikta, psichiš
kai susirgusi motina pagijo pri
pažinusi kaltę ir šeimos darna 
palengva buvo atstatyta.

- Tėvo vaidmuo dažnai lai
komas ne tokiu reikšmingu vai
kams. O kaip iš tikro yra? Bent 
sūnums jo įtaka turėtų būti svar
bi, ar ne?

- Šių laikų psichologai ir 
pedagogai tėvo vaidmenį laiko 
lygiai tiek pat svarbiu, kaip ir 
motinos, tiek sūnui, tiek dukrai. 
Pirma, pasvarstykime sūnų san
tykius su tėvu. Tėvas yra pirma
sis vyras, kuris sūnui pateikia 
pirminį vyro įvaizdį, kurį pa
prastai sūnus pirmiausia linkęs 
sekti. O vyras yra racionalios, 
tvirtosios žmogiškosios pusės 
atstovas, kuriam priklauso ra
cionalus protas, tvarka, teisingu
mas, išmintis ir fizinis stiprumas 
su dalykišku dėmesiu daiktams. 
Pasakojimų rinkinyje užtikome 
tik septynių sūnų pasakojimus 
apie savo tėvą, bet neradome nei 
vieno teigiamo (nors kai kuriuo
se kituose pasakoj imuse būdavo 
trumpai užsimenama apie gero 
tėvo savybes). Tie septyni pasa
kojo apie tai, kas, rodos, jiems 
buvo opiausia (tai rodė, kad jų 
tėvo įtaka jiems buvo svarbi). 
Šeši piešė neigiamą tėvo įvaiz
dį: visi gėrė, keturi pykčiu ardė 
šeimos ramybę, trys nesirūpin
dami paliko šeimą. Penki savo 
tėvo neigiamą vyro įvaizdį at
metė, juo nesekė, nes patys pa
tyrė neigiamus padarinius ir ma

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimlco Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

AtA
MARIUI CHAINAUSKUI

po ilgos ligos palikus šią ašarų pakalnę ir iškeliavus amži
nybėn, velionies motinai DANUTEI CHAINAUSKIE- 
NEI, žmonai KRISTINAI, dukroms - ERIN ir DEANAI, 
sūnui RAIMUNDUI, seseriai SILVIJAI TOLKAN ir vi
siems giminėms reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą-

“Pašvaistės” choras,
London, Ontario

tė kenčiančią motiną. Tik vie
nas, maištaudamas ir vaidinda
mas “vyrą”, ėmė gerti, bet nu
stojo pastebėjęs, kad tampa pa
našus į nekenčiamą tėvą. Septin
tasis turėjo netaip blogą tėvą, tik 
paviršutinišką ir nerūpestingą; 
mažas sūnus mėgo sekti jo “vy
riškas” manieras, bet vėliau tapo 
gilesnis ir susidomėjo religija.

Šiuose pavyzdžiuose mato
me, kad tėvo įtaka sūnui svarbi. 
Tai rodo jų dėmesys tėvui. Tai 
rodo ir jų polinkis tėvu sekti. 
Tik kai jie įsitikino tėvo elgesio 
skaudžiais vaisiais, sūnūs atme
tė neigiamą tėvo pavyzdį. Jų tė
vo įtaka buvo atvirkščiai įtakin
ga: jie darė priešingai, ką darė 
tėvas. Pastebime, kad šie jau
nuoliai yra rinktiniai ta prasme, 
kad jie, kaip universiteto studen
tai, yra labiau apsisprendę gyve
nime šį tą pasiekti.

- O kaip yra su mergino
mis? Kokie yra jų santykiai su 
tėvu?

- Dvidešimt viena iš 26 pa
sakojusių apie savo tėvą sakėsi 
turėjusi problemų: penkios duk
ros jautė, kad tėvas jos nemyli, 
nenori ar net neapkenčia; septy
nios turėjo tėvą, kuris stipriai 
piknaudžiavo alkoholiu, o ketu
rios - namuose smurtaujantį tė
vą. Jų didelei daugumai tokia 
patirtis sukėlė baimę, pyktį, ne
apykantą tėvui, nepasitikėjimą 
savimi ar kitais; kai kurioms su
darė problemų pasitikėti vyrais 
ir su jais bendrauti.

O vis dėlto šios merginos 
(net turėjusios tokį tėvą) pasiekė 
tiek, kad studijavo universitete. 
Tuo nepaneigiame, jog kai kurie 
studijuojantieji pasiekia univer
sitetą su daugiau ar mažiau rim
tomis problemomis. Vis dėto di
delė dauguma pasipasakojusių 
merginų sugebėjo nugalėti kliū
tis. Jų žodžiai ir gyvenimas liu
dija, kad joms daug padėjo są
moninga religija. Bet apie tai - 
vėliau.

- Ar merginų pasakojimų 
rinkinyje nebuvo nei vieno apie 
gerą tėvą?

- Buvo, nors nedaug. Pen
kios pasakojo apie gerą tėvą. 
Tie pasakojimai daugiau ar ma
žiau pailiustruoja, koks yra gero 
tėvo vaidmuo dukros gyvenime, 
būtent, kad jis savo pavyzdžiu 
parodo, jog vyras yra racionalio
sios, veiklumo, daugiau į daik
tus bei jų tvarkymą palinkusios 
žmogiškosios prigimties pusės 
atstovas. Dukrai ir visai šeimai 
jis yra racionalumo, išminties, 
teisingumo ir pastovumo pama
tas. Viena dukra pripažino, kad 
nuo mažens tėvas buvo jos mei
lės ir transcendentinės pasaulė
žiūros pradžia. Kita sakė, kad 
vaikystėje patyrusi vyro pasikė
sinimą į ją, rėmėsi į tėvą, steng
damasi ieškoti saugumo ir at
gauti pasitikėjimą. Trečia pa
auglystėje leidosi viliojama vy
resnio vaikino, tik tėvo išmintin
gas kietumas apsaugojo ją nuo 
kritimo. Ketvirtoji, pyktelėjusi, 
manė tėvui “iškrėsianti juoką” 
per naktį negrįždama namo, bet 
jis nejuokais rūpindamasis susir
go ir duktė suprato, kaip jis ją 
brangina. Penktosios tėvas, ne
besuprasdamas bręstančios duk
ros, ją ignoravęs pabudo jos po
reikiui ir tapo jos vidinio pasau
lio patikėtiniu. Kiekvienas epi
zodas parodo, kaip tėvas nepa
mainomai gali būti dukros iš
minties, teisingumo, pastovaus 
saugumo net meilės pradžia. 
Tačiau tai patyrė ir apie tai pa
sakojo tik penkios. Tai palyginę, 
galime suprasti, kaip tėvo nu
skriaustos buvo kitos - dvide
šimt ir viena, i. . u . . . .,(Nukelta 14-tą psl.)

AtA
ALEKSUI VINDAŠIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai IRENAI 
VASILIAUSKIENEI bei giminėms -

Hamiltono Aušros Vartą parapijos choras

AtA 
MAGDALENAI KUDIRKIENEI 

mirus, jos seseriai SALOMĖJAI ANDRULIENEI ir 
visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą-

O. Skrebūnienė J. Vingelienė
L. Murauskienė

http://www.finnair.com
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BANKŲ APIPLĖŠIMAI
LGTIC žiniomis, rugsėjo 21 d. 

Visagine apiplėštas “Hansabank” 
skyrius, pagrobta daugiau kaip 0.5 
mln. litų įvairia valiuta. Nusikalti
mas panašus į rugpjūčio 10 Vil
niuje įvykdytą apiplėšimą Vokieti
jos banko “Vereins und Westbank”. 
Visagine rugsėjo 22 d. sulaikytas 
vienas įtariamasis, bet pinigai dar 
nerasti. Visagino teisėsaugininkų 
manymu, plėšikai galėjo insceni
zuoti vagystę, įvykdytą grupės iš 
anksto susitarusių asmenų pačiame 
banko poskyryje.

TIKRINS VAIRUOTOJUS
Kauno miesto savivaldybė nu

pirko policijai penkis alkoholio kie
kio matuoklius, kainavusius apie 
40,000 litų. Kauno policijos komi
sariatai pirmieji Lietuvoje bus ap
rūpinti tokiais moderniais, prie 
kompiuterinės sistemos prijungtais 
alkoholio kiekio matuokliais, kurie 
sutaupys pareigūnams nemažai lai
ko. Jais bus tikrinami ne tik vairuo
tojai, bet ir viešosios tvarkos pažei
dėjai, rašo ELTA-LGTIC. Matuok
liai nupirkti stengiantis padėti poli
cijai. Mero Arvydo Garbaravičiaus 
teigimu, pagalba teikiama toms sri
tims, kurioms labiausiai trūksta pi
nigų. Kauno savivaldybė taip pat 
nusprendė išnuomoti 20 naujų pa
trulinių policijos automobilių, kurių 
nuoma kainuos ne daugiau kaip 
1400 litų per mėnesį. Degalams bus 
skiriama 800,000 litų per metus.

AUGA PARAMA ES
ELTA-LGTIC praneša, kad vi

suomenės nuomonės ir rinkos tyri
mų centro “Vilmorus” tyrimo duo
menimis, narystę Europos sąjun
goje remia keturi iš penkių Lietu
vos gyventojų - 78.2% apklaustųjų. 
Prieš narystę yra nusiteikę 10.4%, 
nuomonės neturi - 11.4%. Tyrimas 
atliktas rugsėjo 9-12 d.d. Liepos 
mėnesį narystę teigiamai vertino 
75.7%.

DAUGĖJA PROFESINIŲ LIGŲ
Lietuviai vis dažniau serga 

profesinėmis ligomis - vyrai beveik 
7 kartus dažniau negu moterys, ro
do Profesinių ligų valstybės re
gistro duomenys. Dirbantieji delsia 
kreiptis į medikus, baimindamiesi 
prarasti darbą, praneša ELTA-LG
TIC. Daugiausia profesinių ligų 
pernai buvo nustatyta Šiaulių ap
skrityje, antroje vietoje - Kauno re
gionas, kuriame nustatyta beveik 3 
kartus daugiau negu Vilniaus ar 
Klaipėdos apskrityse. Tarp profesi
nių ligų pernai Kauno apskrityje 
vyravo klausos nervo pažeidimai, 
mažiau buvo vibracinių ligų. Tre
čioje vietoje buvo jungiamojo audi
nio ir skeleto-raumenų sistemos li
gos. Palyginti su 2002 m., pernai 
Lietuvoje beveik 1.5 karto padau
gėjo profesinių ligų apdirbamojoje 
pramonėje. Daugiausia jų registruo
ta maisto produktų ir gėrimų gamy
bos, taip pat medienos bei tekstilės 
gaminių įmonių darbuotojams.
TURIZMAS KLAIPĖDOJE IR 

KAUNE
Turizmo sezonas Klaipėdoje 

baigėsi rugsėjo 27, Tarptautinę tu
rizmo dieną. Klaipėdos turizmo ir 
informacijos centro duomenimis, 
iki rugsėjo uostamiestyje apsilankė

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR 
CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

daugiau kaip 15,000 turistų - be
veik dvigubai daugiau negu pernai 
per visus metus. Manoma, kad pa
gausėjusį užsienio turistų skaičių 
lėmė susidomėjimas Lietuva kaip 
naująja Europos sąjungos šalimi. 
Centro direktorės teigimu, daugu
ma į Klaipėdą atvažiuojančių tu
ristų yra vyresnio amžiaus. Kaune 
Turizmo dienos proga buvo su
rengtos miesto valdžios ir turizmo 
verslo atstovų diskusijos, kaip pri
traukti užsieniečius. Nustatyta, kad 
verslo mugės ir sporto renginiai bū
tų pelningi. Reikėtų sutvarkyti se
namiestį, išleisti nemokamus mies
to žemėlapius. Šiemet daugiausia 
svečių Kauno regiono turizmo in
formacijos centras sulaukė iš Rytų 
bei Vidurio Europos valstybių, tarp 
jų vyravo Čekijos bei Lenkijos tu
ristai. Iš viso centras per 8 mėne
sius sulaukė 17,600 lankytojų - 
pernai per tą patį laikotarpį - 
12,400.

SAVIŽUDYBIŲ NAIKINIMAS 
BRANGUS

Statistikos departamento duo
menimis, pernai Lietuvoje savo no
ru iš gyvenimo pasitraukė beveik
I, 500 žmonių. Iš 100,000 miesto 
gyventojų nusižudė 31 žmogus, 
kaimuose - 64. Vilniaus universite
to (VU) Klinikinės ir organizacinės 
psichologijos katedros doktorantės
J. Trofimovos teigimu, šiandien net 
62% Lietuvos paauglių galvoja, 
kad savižudybė yra priimtinas po
elgis. Prieš 10 metų taip galvojo tik 
34% jaunų žmonių. Vyresni lietu
viai (60-64 m. amžiaus) iš gyveni
mo pasitraukia perdozavę vaistų, o 
jaunimas (25-29 m. amžiaus) daž
niau perdozuoja narkotikų. Savižu
dybių išvengimo programa būtų 
veiksminga jeigu jos vykdytojai su
rastų ne 40,000 litų, kiek buvo skir
ta pernai, o kelis milijonus litų. Ži
novų teigimu, programa yra išsami 
ir tinkamai paruošta, tačiau “šian
dienos sąlygomis net per keletą me
tų mums nepavyks atsikratyti savi
žudžių tautos etiketės”.

UŽTERŠTAS VANDUO
Kaip praneša ELTA-LGTIC, 

Kauno marių vanduo nuo rugpjūčio 
pabaigos iki dabar tebėra stipriai 
bakteriškai užterštas, rodo Kauno 
visuomenės sveikatos centro (KV- 
SC) tyrimų duomenys. Spcialistai 
pataria šiuo metu Kauno mariose 
nesimaudyti. Abiejuose palūdi- 
miuose, ties Pažaisliu ir ties prie
plauka aptiktos salmonelės ir didelė 
bakterinė tarša, kuri besimaudan- 
tiems gali sukelti ūmias ir pavojin
gas žarnyno užkrečiamąsias ligas - 
salmoneliozę, dizenteriją, įvairius 
viduriavimus, net vidurių šiltinę. 
Visuomenės sveikatos specialis
tams kelia nerimą tai, jog abiejų pa
plūdimių vandenyje rasta salmone- 
lių, kurių pagal higienos normą vi
sai neturi būti.

PARODA “BALTMEDICA”
Rusgėjo 21-24 d.d. “Litexpo” 

parodų rūmuose vyko 12-oji tarp
tautinė medicininės ir laboratorinės 
įrangos, odontologijos, optikos ir 
farmacijos paroda “BaltMedica 
2004”. Dalyvavo 105 firmos iš Lie
tuvos, Vokietijos ir Latvijos, prista
tydamos daugiau kaip 300 gamin
tojų iš 31 pasaulio krašto. Taip pat 
vyko seminarai ir paskaitos paslau
gų ir gaminių pristatymui. Paroda 
skirta visiems, kuriems rūpi sveika
ta, ne tik medicinos specialistams. 
Šiemet pabrėžta vaikų sveikata, nes 
2004-ieji yra paskelbti Vaikų svei
katos metais. RSJ

DFZtXfeV FOUR SEASONS fXJZ/F IHCx REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -888-657-4844 
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

Popietėje pas E. ir A. Krausus. Iš kairės: Aldona Tarvydienė, dr. Jonas Zubis, Žilvinas Liaukonis, 
Raimundas Vedegys, Lina ir Zigfridas Tijūnėliai, Elytė Zubis, Aizikas Katz, Jonas Kilotaitis, Odeta
Vedegienė ir Ela Krivelicnė

Iš k. į d.: Aldona Tarvydienė, Olga Kilotaitienė, Elytė Balkytė-Zubie- 
nė, Loreta Blažienė ir Ilona Listvanienė

Akademinis Lietuvos jaunimas
(Atkelta iš 3-čio psl.)

- Kadangi Lietuvoje yra ne
maža skyrybų, turbūt kai kurie 
jas patyrę jaunuoliai apie jas 
parašė. Kaip juos tėvų skyrybos 
paveikė?

- Tėvų skyrybos vaikams 
palieka daug traumų, ypač jei 
tėvai skiriasi, kai vaikai dar ma
ži. Vėliau, kai vaikai gerokai pa
ūgėję, patyrę namuose drums
čiamą ramybę, kai jau nebėra 
ramybę drumsčiusio, alkoholį ir 
jėgą naudojusio tėvo, džiaugiasi 
atgauta ramybe. Jaunuoliai pa
sakojo, kad syrybų priežastis be
veik visada buvo geriantis, 
triukšmaujantis ir neištikimas 
tėvas (buvo tik viena išimtis - 
motina “ieškojusi” laimės ne na
muose, bet pas kitus vyrus). 
Žmonos dažnai kantriai kentė
davo, nes nenorėdavo skirtis, 
tiek dėl vaikų, kad neprarastų 
tėvo), tiek dėl savęs, nes pri
klausė nuo vyro (ypač dirban
čio, jei aprūpindavo). Bet skyry
bos įvykdavo, ar jai kantrybės 
pritrūkus, ar pats vyras palikda
vo. Vyresni sūnūs daugiau jaus
davo pykčio tokiam tėvui. Prie 
tėvo daugiau prisirišusios duk
ros labiau jautė tėvo, stoką, pa
tirdavo didesnę psichologinę 
žaizdą.

- Minėjote, kad religija vai
dina svarbų vaidmenį jaunimo 
gyvenime. Kaip tai atsitinka? 
Kokią įtakąjaunimui turi?

- Kaip yra tikrų ir netikrų 
pinigų, tikros ir netikros meilės, 
taip yra ir tikra religija ir ne
tikra. Psichologijos srityje pir
masis tą skirtumą išryškino prof. 
Gordon Allport, skirdamas vidi
nę (vidinių motyvų, iš įsitikini
mo) religiją nuo išorinės “reli
gijos” (pvz. lanko bažnyčią “dėl 
kitų žmonių akių”). Aš sąmo
ningą religiją laikau tą, kuri yra 
tapusi asmeniniu žmogaus po
kalbiu su Dievu: žmogus ne tik 
meldžiasi, bet ir atsiliepa į Die
vo įkvėpimus. Jaunuoliai, pasa
kodami apie savo išgyvenimus, 
liudija, kad toks surastas asme
ninis ryšys su Dievu padeda 
jiems: tiek kasdienybėje, pavie
nėse situacijose, ypač sunku
muose, tiek randant gyvenimo 
prasmę, tikslą gyventi, padėti 
kitiems. Jiems reikia būti gero
kai savarankiškiems susidaryti ir 
puoselėti tokį ryšį. Tokia religija 
tampa jiems išminties ir stipry
bės šaltiniu, tiltu į artimesnį ryšį 
su tėvais ir didžiausiu jų subren
dimo pagrindu. Tai viena pagrin
dinių šios visos studijos išvadų.

- Prie kokių kitų išvadų 
apie Lietuvos jaunimą dar esate 
priėjęs?

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

- Dar kartą noriu pastebėti, 
kad ši mano studija yra apie 
akademinį Lietuvos jaunimą. Jų 
didelė dauguma (nors pasaulie
čiai) yra pasirinkę religinę tema
tiką. Bet jie tai pasirinko dėl to, 
kad jų patirtis bei išmintis juos 
įtikino branginti dvasines verty
bes. Tad šia prasme jie gerokai 
skiriasi nuo Lietuvos jaunimo 
plačiosios masės: 1) kaip dau
giau ar mažiau pripažįstantys 
dvasines vertybes ir 2) kaip sie
kiantys aukštojo mokslo.

Besiruošiant gyvenimui, tė
vas ir motina yra atlikę įvairiopą 
vaidmenį (apie tai daugiausia* 
svarstėme). Teigiamesnę įtaką 
yra padariusi motina. Mažiau 
įtakos yra padaręs tėvas, arba ta 
jo įtaka buvo daugiau neigiama, 
net rūpesčio ar ryšio stoka. Ne
maža tėvų turi problemų patys 
su savimi; ir tai persiduoda į ap
linkinius asmenis, žmoną ir vai
kus. Nepaisant to, beatrandantys 
dvasines vertybes ir ypač juos 
stiprinantį ryšį su Dievu jaunuo
liai sugeba bręsti ir net kreipti sa
vo pastangas į akademinį darbą.

Kęstutis A. Trimakas, Jauni
mas apie tėvą ir motiną. Au
toriaus psichologijos knygų se
riją leidžia Katalikų teologijos 
fakultetas Vytauto Didžiojo 
universitete. Knygos spausdi
nimą parėmė Lietuvių fondas. 
Spaudai knygą paruošė Marijo
nų talkininkų centro leidykla 
Kaune, 2003, 294 psl.

Skelbimas ant sienos Vilniaus miesto autobusų stotelėje Ntr. L Ross

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

Calgary, ALTA
POPIETĘ PAS ELVYRĄ IR 

ARVYDĄ KRAUSUS smagiai 
praleidome rugsėjo 12, sekmadienį. 
Kadangi Elvyra su Arvydu planuo
ja 2 mėnesius keliauti po Tailandą 
ir Australiją, tai nusprendė palydint 
vasarėlę pabendrauti su lietuviais ir 
suruošė gegužinę savo namuose. 
Vaišingi šeimininkai pagamino di
delį puodą raugintų kopūstų su deš
relėm bei karštų bulvių su krapais. 
Susirinko daug gražaus jaunimo ir 
brandaus amžiaus lietuvių. Mergi
nos prikepė skanių tortų ir pyragų; 
skanėstų stalas atrodė kaip per 
vestuves... “galima buvo liežuvį 
praryti”.

Gražu smagu ir sveikintina, kai 
naujai atvykusius lietuvaičius ilga
mečiai Kalgario lietuvių bendruo
menės nariai pamyli savo namuose. 
Tokiu būdu vieni su kitais artimiau 
susipažįsta, pabendrauja, užsimez
ga ryšys tarp jaunesnės ir vyresnės 
kartos, tarp atvykusių prieš karą, po 
karo, sovietiniais laikais ir dabar iš 
laisvos Lietuvos 2-3 metų laikotar
piu. Linksma ir smagu tokiame 
margame ir šiltame būryje. Vasaros 
pradžioje Jonas ir Olga Kilotaičiai 
pamylėjo lietuvaičius savo namuo
se, o vasaros palydas surengė El
vyra ir Arvydas Krausai. Dėkojame 
jiems Kalgaro lietuvių vardu.

Elytė Balkytė-Zubis, 
KLB Kalgario apylinkės 

pirmininkė

St. Catharines, ON
ATSISVEIKINTI su ilgame

te parapijiete-veikėja Marija 
Gverzdiene š.m. rugsėjo 15 d., 1 
v.p.p. susirinko būrelis draugų.

Gyvenimo aplinkybėms pasi
keitus, M. Gverzdiene persikelia 
gyventi į Torontą - “Vilnius Ma
nor” namus, arčiau savo dukrelės 
Nijolės Simonavičienės ir jos šei
mos. Visų vardu atsisveikino Stasė 
Zubrickienė, padėkodama už nenu
ilstamą darbą lietuvybei dirbant su 
mūsų buvusiu jaunimu - mokyto
jaujant ilgus metus šeštadieninėje 
mokyklėlėje, vadovaujant skau- 
tams/tėms, vaikų choreliui, ruošiant 
įvairių švenčių programėles. Visuo
met ji bus atsimenama kaip lietu
vybės skatintoja mūsų jaunimo šir
dyse. Maldą prieš vaišes gražiai su
kalbėjo Juozas Šarūnas. Atsisveiki
nimą ir priėmimą savo namuose 
suruošė draugė Erika Kuraitienė. 
Išvykstančiai linkime sėkmės ir 
Dievo palaimos ateičiai. Z.S.

JA Valstybės
Pietryčių LB apygardos suva

žiavimas įvyko rugpjūčio 7 d. Fila
delfijoje. Jame dalyvavo LB apy
linkių pirmininkai, apygardos val
dybos ir šiaip visuomenės nariai. 
Apylinkių pirmininkai padarė pra
nešimą apie savo vietovių veiklą. 
Baltimorės LB apylinkės valdybos 
pirm. G. Buivys džiaugėsi gausiu 
Baltimorės lietuviškų organizacijų 
skaičiumi. Newark, NJ, LB pirm. 
V. Audėnas kalbėjo apie lietuviš
kos parapijos susijungimą su portu
galais ir glaudų tarp abiejų grupių 
bendradarbiavimą. T. Gečienė api
būdino puikią Filadelfijos LB apy
linkės veiklą. Vašingtono, DC, LB 
pirm. L. Lorentas gėrėjosi savo 
apylinkės lietuviška veikla, o Eliza
beth, NJ, pirm. J. Veblaitis reiškė 
susirūpinimą dėl lietuvių parapijos 
uždarymo. JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. A. Banionytė 
sveikino suvažiavimą ir supažindi
no su naujos krašto valdybos veik
la. Po pranešimų vyko diskusijos 
bei pasisakymai. Pasibaigusios ka
dencijos valdybos pirm. V. Maciū
nas pasiūlė R. Kalvaitytę-Skučienę 
vadovauti naujai Pietryčių LB apy
gardos valdybai. Suvažiavimas tam 
pritarė, ir ji artimiausiu metu suda
rys naujos valdybos sudėtį. Suva
žiavimas baigtas pas Alę ir Vytą 
Maciūnus, kur buvo atsisveikinta 
su buvusiu Filadelfijos LB apylin
kės valdybos pirm. dr. D. Matuliu 
ir jo šeima, grįžtančiais po 10 metų 
gyventi Lietuvoje. (Draugas, 2004 
m., 169 nr.).

Lenkija
Seinų Lietuvių Namuose lie

pos 4 d. įvyko Seinų klojimo teatro 
trijų veiksmų komedijos vadinimas 
Moderniška kaimo moteris. Jį reži
savo E. Pakutkienė. Gausiems žiū
rovams grojo ir dainavo neseniai 
Seinuose susibūrusi estrados grupė 
“Jau”, kurios vadovas - R. Poške- 
vičius.

Seinų ir Suvalkų chorai (va
dovas J. Pavilonis) ir Seinų lietuvių 
kapela “Klumpė” (vadovas G. Ne- 
vulis) dalyvavo Jūros šventėje Klai
pėdoje. Pastaroji tą dieną tapo “lai
kinąja” Lietuvos sostine. Pasak ren
gėjų, šventėje galėjo dalyvauti apie 
500,000 žmonių. Klaipėdiečiai vi
sus dalyvius sutiko labai svetingai. 
Tuo pačiu metu įvairiose miesto 
dalyse vyko net keli renginiai. Vie
nus žiūrovus linksmino jauni pro
gramos atlikėjai, kitus - liaudies 
ansambliai, o menininkai siūlė savo 
dirbinius. Klaipėdiečiai itin malo
niai sutiko Seinų ir Suvalkų progra
mos atlikėjus. Abu chorus ir kapelą 
globojo Klaipėdos choras “Alna”, o 
šventės žiūrovai negailėjo nuošir
džių plojimų ir pagyrimų svečiams 
iš Seinų bei Suvalkų. Pastarieji su
gebėjo į dainavimą įjungti ir žiūro
vus. Didžiausią įspūdį svečiams pa
liko klaipėdiečių svetingumas. 
“Šaunuoliai Lenkijos lietuviai. 
Nors daug jie iškentėjo, bet dar vis 
rūpinasi savo gimtine”, - kalbėjo 
klaipėdiečiai. Seiniškiai ir suvalkie
čiai antrą šventės dieną aplankė M. 
Mažvydo ir K. Donelaičio pamink
lus. Jie šventę baigė Palangos pa
plūdimyje. (Aušra, 2004 m., 15 nr.).

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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Rusija
Lietuvių bendruomenės Sankt 

Peterburge būstinė rugsėjo 3 d. per
kelta į naujas patalpas. įkurtuvėse 
dalyvavo Lietuvos vyriausybės at
stovai ir prezidento žmona Alma 
Adamkienė, padovanojusi šios vie
tovės Lietuvių bendruomenei tauti
nius drabužius ir knygų. Taipgi 
Lietuvos delegacija dalyvavo Leva- 
šono memorialinėse kapinėse, kur 
buvo pašventintas tautodailininko 
G. Puzarausko sukurtas kryžius pri
minti priespaudos aukoms. Vėliau 
A. Adamkienė aplankė Sankt Peter
burgo Valstybinio universiteto Fi
lologijos Baltistikos katedrą, kuriai 
padovanojo savo vyro - prezidento 
V. Adamkaus knygų bei lietuvių 
kalbos žodynų, taipgi susitiko su 
universiteto dėstytojais ir studen
tais. (BNS).

Australija
Janina Drazdauskaitė-Čuno- 

vienė, žymi baleto mokytoja Aus
tralijoje, atšventė savo 90-tojo gim
tadienio sukaktį. Jai ta proga pager
bimą surengė Lietuvos baleto bičiu
lių būrelis Melburno Lietuvių klubo 
patalpose. Sukaktuvininkė gimė 
Kaune, mokėsi “Aušros” mergaičių 
gimnazijoje. Ji 1934 m. baigė Lie
tuvos baleto studiją ir tais pačiais 
metais buvo priimta į Kauno vals
tybinį teatrą. 1935 m. dalyvavo 
Lietuvos baleto trupės gastrolėse 
Monte Carlo ir Londone. 1944 m. 
su vyru baleto šokėju Borisu Ču- 
novu ir dukrele Inga atsidūrė Aus
trijos Vienoje. Iš čia vėliau Čunovų 
šeima atvyko į Vakarų Australiją, 
kur J. Čunovienė baigė Karališkojo 
šokio akademiją. Jos pedagoginis 
talentas atsiskleidė mokytojaujant 
Australijos baleto mokykloje. Ji bu
vo pakviesta į seminarą Niujorke. 
Ją ėmė kviesti ne tik Australijos, 
bet Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azi
jos, Naujosios Zelandijos baleto 
mokyklos. O 1999 m. J. Čunovienė 
vadovavo pamokoms Vilniaus ba
leto mokykloje.

Jos pagerbimo renginyje 
Melburne dalyvavo žymūs Austra
lijos baleto šokėjai, dėstytojai, ben
dradarbiai bei baleto mėgėjai. Ofi
cialioje programos dalyje Lietuvos 
baleto bičiulių būrelio pirm. J. Ža- 
lauskas apibūdino J. Drazdauskai- 
tės-Čunovienės gyvenimą ir jos pa
siekimus. Jos sveikaton išgertos 
šampano taurės ir sugiedota Happy 
Birthday bei Ilgiausių metų. Aus
tralijos baleto mokyklos direktorė ir 
buvusi žymi Britanijos baleto šo
kėja D. M. Scott savo žodyje pabrė
žė svarų sukaktuvininkės įnašą į 
Australijos baleto pedagogiką. 
Taipgi sukaktuvininkei gražių žo
džių negailėjo buvęs žymus Austra
lijos baleto šokėjas M. Rubinstein. 
Sveikinimą raštu atsiuntė Lietuvos 
Valstybinio teatro baleto vadovė T. 
Sedunova ir buvusios balerinos: A. 
Ruzgaitė, R. Plokštytė, Emilija Ši
las, Julija Klupšas, o taip pat Lietu
vos gen. konsulas V. Sliteris iš Sid
ney miesto. Meninę programą atli
ko jaunieji Viktorijos teatro baleto 
šokėjai. Taipgi buvo parodytos Lie
tuvos baleto solistų N. Juškos ir 
Irinos Cymbal ištraukos iš Sprag
tuko bei J. Čunovienės pasakojimo 
apie Kauno valstybinį teatrą įrašai. 
Pabaigos žodį tarė sukaktuvininkė. 
Ji yra įtraukta į žymios baleto 
pedagogės Gretchen Ward Warren 
knygą Baleto mokymo menas. 
Dešimt dvidešimtojo šimtmečio 
meistrų (The Art of Teaching 
Ballet. Ten Twentieth Century 
Masters). (Mūsų pastogė, 2004 m., 
35 nr.). J. Andr.

<^S>

PASKOLAS
Asmenines nuo...........4.30%
nekiln. turto 1 m..........4.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Pakeliui į Parnasą GENIUS PROCUTA

Rašytojo ANTANO ŠILEIKOS romanas “Woman in Bronze”, 
išleistas Kanados leidyklos “Random House” 2004 metais
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE
Romanas suskirstytas į dvi 

dalis. Part One: The Seasons ir 
Part Two: The School of Paris 
1926. Pirmoji Lietuvoje vyks
tanti, lietuviškoji romano pusė 
yra ne tik pavadinta “metų lai
kai”, bet ir seka Donelaičio 
poemos Metų ketverių metų lai
kų ciklą. Donelaitis savo poemą 
pradeda su pavasario skyrium, o 
Antanas Šileika su rudeniu-F«7/ 
1917. Tuose cikliniuose metų 
laikų rėmuose (knygos skyriuo
se) ruduo, žiema, pavasaris ir 
vasara, mūsų autorius išdėsto 
įvykius supančius Tomo Stum
bro, jo šeimos ir apylinkės gy
venimą ir išvysto jo augantį pa
siryžimą iš savimokslio provin
cijos dievdirbio tapti profesion
aliu pasaulietišku skulptorium.

Visas šis pasakojimas vyks
ta realiame to meto istoriniame 
Europos fone: vietiniame, kur 
Stumbrų šeima nuo 1831 metų 
sukilimo gyveno, bet ir daug 
platesniame Pirmojo pasaulinio 
karo kontekste, kaip Lietuvą ir 
Lenkiją pasidalinusios rusų ir 
vokiečių imperijos griūva, o pa

Vilniaus universiteto Petro Skargos kiemas. Virš durų lotyniškas 
užrašas “Alma Mater Vilnensis”

“Vilniaus atgarsiai”
Gražutės Slapelytės-Sirutienės atsiminimai

Šių metų rugpjūčio 14 d. 
Šlapelių namas-muziejus Vil
niuje pristatė Gražutės Šlapely- 
tės-Sirutienės atsiminimų knygą 
Vilniaus atgarsiai.

Muziejaus direktorė dr. Ali
na Godonytė (Šlapelienės gimi
naitė) ėmėsi atsakingo darbo - 
parengė šią knygą spaudai. Ją 
sudaro autorės straipsniai, iš
spausdinti išeivijoje įvairiais lai
kotarpiais. Juose atsispindi gy
venimas lenkų okupuotame Vil
niuje, išgyvenimai išeivijoje, 
įdomūs iškilių Lietuvos žmonių 
portretai. Man renginyje teko 
skaityti labai įtaigius atsisveiki
nimų su gimtaisiais namais ir 
mama, likusia Lietuvoje (visi 
trys vaikai pasitraukė į Vakarus 
1944 m.).

Ištraukos Vietoj prologo ir 
Branginkime gimtąjį lietuvišką 
žodį išryškina tokius momentus, 
kurie aktualūs ir dabartinėje 
Lietuvoje. Mūsuose nepakanka
mai pabrėžiamas motinos-mo- 
kytojos vaidmuo, diegiant doro
vės ir lietuvybės pagrindus savo 
vaikams. Nuostabūs teiginiai “... 
susipratusi lietuvė motina tikrai 

Vienas iš kultūros centrų šiaurės Lietuvoje. Vidurinėje nuotraukoje (apačioje) - Mariaus Katiliškio biblio
teka, kuri prieš dešimtmetį buvo tuo vardu pavadinta ir šiemet, rugsėjo mėnesį švenčianti vardinių jubiliejų. 
Rašytojas Marius Katiliškis (Albinas Vaitkus) kurį laiką darbavosi šioje bibliotekoje

vergtieji laisvinasi. Kaizerinės 
Vokietijos okupacija, ją sekęs 
bermontininkų siautimas labai 
skaudžiai palietęs Stumbrų so
dybą, Lietuvos kariuomenės stei
gimas (Stumbrų samdinys Jonas 
stoja savanoriu), bolševikų, len
kų ir lietuvių kovos dėl Vil
niaus, atsitiktini, bet didelės 
svarbos Tomui turintys susitiki
mai su Pilsudskiu (Augustavo 
giriose) ir skulptorium Jokūbu 
Lipšicu (Jacques Lipchitz) atvy
kusiu iš Paryžiaus pas tėvus į 
Druskininkus ir kiti vaizduojami 
įvykiai daro šią sumaniai para
šytą knygą istoriniu romanu.

Antroje romano dalyje Pa
ryžiuje vėl sutiksime pagarsėjusį 
skulptorių Lipšicą (ypač įtakin
gą Tomui), dailininkus Maurice 
Utrillo, Moise Kisling, Folies- 
Bergėre savininką Paul Dervai 
ir ypač tame kabarete išgarsėju
sią iš Amerikos 1925 metais at
vykusią negrę šokėją Josephine 
Baker, kurią jaunasis Tomas iš- 
gelbsti nuo sunkaus susižeidi- 
mo. o gal net ir mirties, ir taip 
gauna vakarinį staliaus darbą 

gali ir privalo duoti savo vai
kams tvirtą, gryną ir žodingą 
gimtosios kalbos pagrindą, ku
rio ir stipriausia aplinkos srovė 
nenuplaus svetimų kalbų jūron”.

Deja, Vilniaus senamiestyje 
baigia išnykti lietuviški pavadi
nimai. Negerbiame lietuviško 
žodžio, kalbėdami darkomės, 
kaišiodami rusiškus, angliškus ir 
kt. žodelius.

Muziejuje dažnai vyksta 
dvasingi, turiningi susibūrimai 
įvairiomis progomis. Šalia pra
nešimų ar kt. informacijos, pro
gramas paįvairina daina, tautinis 
šokis, poezijos posmai, literatū
rinės ištraukos. Visada veikia 
paveikslų parodos, liaudies dir
biniai puošia patalpas - tai puiki 
atgaiva tas lietuvybės šaltinis. 
Kviečiami profesionalai muzi
kantai - visus veikia ir ši senų 
laikų šiame name tvyranti aura: 
čia lankėsi M. Čiurlionis, J. Ba
sanavičius, K. Grinius, A. Sme
tona, D. Alseika, P. Kraujelis, T. 
Vaižgantas, M. Šikšnys, Vydū
nas, Petkevičaitė-Bitė (pas ją 
Šlapeliai ir susipažino).

Valerija Mockienė 

toje garsioje Paryžiaus institu
cijoje.

Paryžiuje 1926 metais 24 
metų Tomui prasideda tikroji 
gyvenimo ir meno mokykla, 
nors ir Lietuvoje jo gyvenimas 
neglostė ir jau buvo “pamokęs”. 
Tomas yra jaunas žmogus, todėl 
meilės knygoje negalima iš
vengti. Tomas turėjo dvi dideles 
ir tikras meiles, vieną Lietuvoje, 
kitą Paryžiuje. Iš jų patirties 
gimsta jo skulptūros šedevras - 
Moteris su kūdikiu.

Jei atidžiai perskaitysim ro
maną ir kitus “ženklus”, kurių 
Šileika nuo pradžios savo kny
gos epigrafe, paskui dedikacijo
je ir net gale knygos esančios 
bibliografijos paaiškinime (psl. 
383) paliko, - suprasime vidinę 
autoriaus motyvaciją, kuri jį už
degė ir septynerius metus laikė 
rašant šį beveik keturių šimtų 
puslapių grožinės literatūros 
veikalą, apie kurį ne tik daug 
rašyta Kanados spaudoje (ir tik
riausiai dar bus rašoma), jo gar
sas jau nulėkė į Lietuvą ir roma
nas yra diskutuojamas radijo 
programose.

Lietuvoje per paskutinį ne
priklausomybės dešimtmetį lite
ratūrinėje ir intelektualinėje spau
doje svarstoma, “kuo mes, lietu
viai, galime pasauliui būti įdo
mūs?” Antanas Šileika, antros 
generacijos lietuvis rašytojas 
Kanadoje (žinoma, ir kanadietis, 
Kanadoje didelė dalis geriausių 
knygų yra parašytos dviejų kul
tūrų rašytojų) duoda atsakymą- 
būkite savimi, rodykite kas 
esate, kas yra atėję, tapę iš lie
tuviškos aplinkos, “nesiverskite 
per galvą” - būkite “sau žmonės” 
ir būsite “pasauliui įdomūs”.

Romanas Woman in Bronze 
parodo, kaip ir kokia kaina 
gimsta švarus meno kūrinys (pa
rodo ne tik meninį, techninį pa
siruošimą bet, gal net svarbiau, 
kokie jausmai, pergyvenimai, 
gyvenimo patirtys ir kolizijos) 
tai padaro. Šis romanas yra su
brendusio rašytojo himnas - 
garbės giesmė, pagarbos išraiš
ka bičiuliams dailininkams-me- 
nininkams, žmonėms, skyru- 
siems savo gyvenimą kūrybai. 
Būdamas kūrėjas, Šileika savo 
kolegas gerai supranta, pažįsta 
kelią į Parnasą, parodo mums jo 
sunkumus, pergalės džiaugsmą, 
taip pat to klystkelius, išdavys
tes ir tragedijas. Dedikuodamas 
šį romaną toje kovoje kritu- 
siems, o jų yra “daugybė tūks
tančių”, Antanas Šileika užima 
moralinę poziciją ir sako: jūs 
kurie gėritės meno viršūnėmis, 
jų laimėtojais, prisiminkite ma
žuosius, nežinomus, toje kovoje 
kritusius.

Mus džiugina, kad Antanas 
Šileika šiuo romanu į Kanados 
literatūrą taip ryškiai įvedė lie
tuvišką gyvenimo tematiką: To
mo Stumbro charakterį, lietuvių 
kalbą (vardus, pavardes, vieto
ves), jos rašybą ir ženklus. Visa 
tai padvelkia tėvų ir protėvių 
dvasia. Už tai esame jam labai 
dėkingi ir linkime tolimesnės 
kūrybinės sėkmės.

č\ 
• Kalbos tobulumas ne žodžių 
daugybėje, o mąstymo šviesybėje.

(Vydūnas)

Antano Šileikos knygos Women in Bronze viršelis

Knygnešys poemoje
ALDONA GRICIENĖ
Šiais metais Albinas Slavic

kas išleido nedidelę poemą 
Knygnešio kelias. Ji skiriama 
Sūduvos knygnešiui, dukart 
tremtiniui Juozui Akelaičiui at
minti. Prologe poetas apžvelgia 
iškiliuosius Lietuvos žmones, 
skaudžią mūsų istoriją, apdai
nuoja gimtinę. Cituoja J. Ake
laičio ištartus žodžius:
Už kalbą gimtą, 
Protėvių augintą, 
Caro paniekintą, užgintą, 
Kovoti, nenurimti.

Retoriniai šūksniai, kreipi
niai padeda įtaigiai pasakoti 
apie tuos sunkius laikus, kaip po 
1863 m. sukilimo buvo uždraus
ta lietuviškoji spauda. Knygne
šys J. Akelaitis širdimi matė: 
prie Baltijos - baltai, netgi jų 
sakmės baltos, baltas Vytis. 
Verta dėl to kovoti, negailint 
jaunystės, sveikatos nei namų 
židinio šilumos.

Piešdamas išorinį portretą, 
A. Slavickas knygnešiui nepa
gaili šviesių žodžių. Poemos rit
mas siūbuoja, kai rašo apie J. 
Akelaičio suėmimą, tremtį į Si
birą. Nedraugiškai sutinka ateivį 
Sibiro gamta: žemę sukausto 
speigas, ledinės audros neša 
sniegą. Šitaip bėga metai, bet 
šaltis nenugali knygnešio 
dvasios.

Poemėlėje J. Akelaičio gy
venimas perpinamas V. Kudir
kos, J. Basanavičiaus ir kitų di
džiavyrių žygiais. Įtaigiai apra
šomas knygnešio J. Akelaičio 
sugrįžimas į Lietuvą. Neveltui 
iškentėti etapai.

Po kiekvienu žodeliu, 
Po raidele kiekviena 
Tiek sūnelių sugulę...

Sugrįžus šeimininkui, ūkis 
vėl buvo suartas, apsėtas, knyg-

MINIA
REDA KISELYTĖ

Keičiame apsiaustus
Raudoniu liepsnoja šer

mukšniai. Kiekvienais metais 
ruduo pasidabina tuo pačiu ap
siaustu. ... o mes dažnokai kei
čiame apsiaustus, keičiamės pa
tys. įspūdingas rudens ir žmo
gaus derinys. Tik mes dažnai 
sujauktam harmoningą darną. 
Tokie mes - žmonės.

Branginkime gyvenimą
Sekundė. Minutė. Valanda. 

Diena. Savaitė. Mėnuo. Metų 
laikai. Gyvenimas... Pilkas ir 
prasmingas. Trumpas lyg aki
mirka. Su negandomis ir 
džiaugsmu... Branginkime se
kundę, minutę, valandą, dieną...

Branginkime gyvenimą.

Paminklas darbštumui
Kodėl šiandien žmogus sa

vo protu, savo rankomis griauna 
paminklą darbštumui? Atsaky
mas. Daugelis ieško darbo. 
Griovimas irgi veikla... Pamirš
tame savo pareigas, aukštai ki-

Žymusis knygnešys
JUOZAS AKELAITIS 1880-1949

nėšio žvilgsniu palaimintas. 
“Darbas ir maldos, maldos ir 
darbas sielą gaivina”. Gera gy
venti gimtinėj, kurioje nerakina
mos durys, kurioje žmonės 
darbštumo mokosi iš bičių. Vai
kus pamoko knygnešys tėvas, ir 
jo žodžiai įauga kaip aleliuja 
Velykų rytą.

Neilgai prie širdies glaudė 
lietuvį tėvynė. Iš Rytų atgriuvo 
bolševikų ordos. Jos atėjo žudyti 
ir laisvės atimti. Atėjo ir Akelai
čių sodybon-antrąkart knygne
šio ištremti. Ir jo šeimos nepa
gailėjo - kartu ištrėmė. Sibire už 
sunkų darbą - riekelė dirsių 
duonos. J. Akelaičiui ir tos ne
davė: senas, ligotas - kam tokio 
reikia bolševikams?

Svetimoje šalyje, bet ne 
svetimos rankos užmerkė knyg
nešio akis. Jis paliko tris dukras. 
Vidurinioji, vardu Laimė, užde
gė žvakę. Ji dabar išleido po dvi 
atžalas, dabar jau atžalėlių turin
čias. Jų žodžiais baigiamas kūri
nėlis:
Per anskti išėjai... Nepalaukei, 
Neišgirdai mano vaikiško juoko.

ŪRO S
tiems keliame reikalavimų kar
telę. Šį kartą užmirštame save. 
Lietuvių aktorius Regimantas 
Adomaitis Mintys scenos paraš
tėse rašo: “...komplimentas 
žmogui turėtų būti ne ‘koks ta
lentingas’, o ‘koks darbštus’”. 
Gera mylėti darbščiuosius...

Neužgauliokime tylėjimo
Neužgauliokime tylėjimo. 

Jis šioks, toks, anoks... O kodėl 
kalbėti? Užtenka to, kad kalba 
akys, veido bruožai, eisena, ges
tai... Jeigu prabils ir balsas - 
skambės choras. Juk šį kartą 
kalbėti norėjo tik mūsų sielos.

Neužgauliokime tylėjimo...
Rudenėjantys apmąstymai

Užgeso vasaros žydėjimas... 
įkaitinta žemė greit apnuogins 
savo kūną. Kaita visuomet atne
ša nepaprastą džiaugsmą ir 
skaudžius praradimus. Sunku 
kęsti monotonijos jungą. Karto
jasi stebuklai. Jau girdisi auksi
niai spalio žingsniai. Kaita... 
Nerimas širdyse ir nežinomi gy
venimo puslapiai...

Apie kun. dr. Viktoro Ski- 
landžiūno, buvusio Otavos kalė
jimų kapeliono koordinatoriaus, 
darbus kalėjime du studentai pa
rašė akademinius darbus ir gavo 
bakalaurų laipsnius Carleton uni
versitete Otavoje. Jurgita Ruškytė 
atliko išsamų interview-pokalbį 
su kapelionu ir pridėjo savo įvadi
nius bei baigminius komentarus ir 
bibliografiją kalėjimų temomis. 
Teologijos studentas Steven A. 
Boucher parašė darbą tema: “The 
Need for Religion in Prison”, 
remdamasis kun. dr. V. Skilan- 
džiūno raštais.

Vilniaus universitetas 425- 
sias įsteigimo metines švenčia 
be unikalios regalijos - rekto
riaus skeptro, kuris jau beveik 
du šimtus metų laikomas Sankt 
Peterburge, Ermitažo muziejaus 
rūsiuose. Rektoriaus skeptras, 
univesiteto garbės, valdžios ir 
autonomijos simbolis, rašyti
niuose šaltiniuose minimas nuo 
XVII š. pradžios. XIX š. pra
džioje carinei Rusijai uždarius 
Vilniaus universitetą, skeptras 
ir daug kitų istorinių vertybių 
buvo išvežta į Rusiją. Po I Pa
saulinio karo nepriklausomybę 
atgavusi Lietuva bandė susigrą
žinti iš Rusijos Vilniaus univer
siteto rektoriaus skeptrą, Lietu
vos metriką ir kitas kultūrines 
vertybes, bet nesėkmingai. Mat 
1920 m. liepos 12 d. taikos su
tartyje tarp Lietuvos ir sovieti
nės Rusijos buvo įrašyta išlyga, 
kad Rusija atiduoda kultūrines 
vertybes, jeigu jos, atitekdamos 
kitai valstybei, nedaro skriaudos 
pačiai Rusijai.

Buvo sudaryta daugybė ko
misijų, vyko derybos. Vienu me
tu Rusija pažadėjo skeptrą grą
žinti, jei tik jis bus surastas, ta
čiau ilgą laiką jo “nerado”. Vė
liau rasta nepaneigiamų įrody
mų Rusijos archyvuose ir diplo
matinių susirašinėjimų bylose, 
kad skeptrą rusai rado Ermita
že, bet 1926 metais jų sudaryta 
specialistų komisija nustatė, kad 
skeptras yra toks retas, svarbus, 
unikalus ir vertingas objektas ir 
jo netektis padarytų didelę žalą 
visai Ermitažo kolekcijos moks
linei vertei. Čia tektų priminti ir 
tai, kad Rusijos universitetai žy
miai jaunesni už Vilniaus: 
Maskvos universitetui šiemet 
249 metai ir Sankt Peterburgo - 
185 metai.

VU rektorius Benediktas Juod
ka mano, kad skeptrą gal galima 
būtų susigrąžinti iš Rusijos mai
nais už kitą kultūrinę vertybę. 
Jo nuomone, šis klausimas turė
tų būti keliamas prezidentinia
me lygyje. Užsienio reikalų mi- 
nisteris A. Valionis teigia, kad 
Lietuvos diplomatams ši pro
blema yra žinoma. Jo nuomone 
tą klausimą galima būtų išspręs
ti geranoriškų susitarimu. “Skep
tro grąžinimas Vilniaus universi
tetui taptų tam tikru Rusijos 
simboliniu žingsniu, - tęsė mi- 
nisteris, - parodančiu Lietuvos 
ir Rusijos gerų santykių būklę.” 
Tuo tarpu šiųmetinei jubiliejaus 
šventei buvo pagaminta nevisai 
tiksli senojo skeptro kopija.

(ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija) 
č\y

Vienas iš dviejų Angelų vartų, vedančių į Šiluvos koplyčią. Papėdėje 
tarp aukotojų užrašytas ir A. Aisbergas (Kanada) Nuotr. I. Ross

Kompozitoriaus Vidmanto 
Bartulio muzikinės misterijos 
Kuršiai premjera įvyko rugpjū
čio 21 dieną Žemaitkiemio dva
re (Kauno rajonas). Devintam 
Pažaislio muzikos festivaliui su
kurtą misteriją chorui, solistams 
ir instrumentiniam ansambliui 
atliko Kauno valstybinis choras 
ir Kauno styginių kvartetas, sak
sofonininkas Petras Vyšniauskas, 
gitaristas Juozas Milašius, vo
kiečių perkusininkas Klaus Ku- 
gel ir pats kūrinio autorius. Vo
kalo solo partiją kuršių kalba 
įdainavo Inga Bagaliūnienė. 
Misterijoje buvo rodomas fil
mas ne tik apie Kuršių nerijos 
mažąją žvejų architektūrą - ka
nų krikštus, vėtrunges -, nepa
kartojamą gamtovaizdį, bet ir 
senąją kuršių kalbą. Filme ja 
kalbasi trys broliai, kilę iš Ni
dos, šiuo metu gyvenantys Šve
dijoje.

Kuršiai tai prieš kelis šimt
mečius išnykusi baltų gentis, gy
venusi Baltijos jūros rytinėje 
pakrantėje. Po lietuvių pergalių 
Saulės ir Durbės mūšiuose XIII 
šimtmetyje, kuršiai buvo suren
gę keletą nesėkmingų sukilimų 
prieš Livonijos ordino ir Kuršo 
vyskupo valdžią. 1267 m. kuršiai 
buvo galutinai pavergti, dalis jų 
pasitraukė į Lietuvą. Pietiniai 
kuršiai susiliejo su žemaičiais, 
šiauriniai sulatvėjo, bet buvo 
dar minimi iki XVI š. pabaigos 
kaip atskira etninė grupė. Kal
bininkų nuomone, kuršių kalba 
buvusi ypač artima išnykusioms 
prūsu ir jotvingių kalboms.

Žydų genocido minėjimo 
dieną - rugsėjo 23 - Vilniaus 
Kongresų rūmuose nuskambėjo 
jauno lietuvių kompozitoriaus 
Žeraldo Povilaičio parašyta sce
ninė kantata Balsai iš po žemės, 
pasakojanti apie II Pasaulinio 
karo metais žydų tautą ištikusią 
tragediją. Kūrinį sudaro dvylika 
dalių, naudojama ne tik muzika, 
bet ir tikri nukentėjusių žmonių 
žodžiai ir eilėraščiai, kuriuos 
skaitė aktoriai Jūratė Vilūnaitė 
ir Ridas Jasiulionis. Kūrinys 
baigiasi daina, kurios žodžiai 
buvo rasti ant vieno koncentra
cijos stovyklos barako sienos: 
“Aš vis tiek tikiu į meilę, net kai 
jos nejaučiu, ir aš vis tiek tikiu į 
Dievą, net kai jis tyli.”

Kantatą atliko jungtinė 50 
instrumentalistų ir vokalistų gru
pė, tarp jų dainininkai Neda 
Malunavičiūtė ir Rafailas Kar
pis, smuikininkai Algimantas 
Peseckas ir Barbora Domarkai
tė, violončelininkas Raimundas 
Jasiukaitis, perkusininkas Arka
dijus Gotesmanas, choras “Bre
vis”. Kantatos autorius pokon- 
certinėje spaudos konferencijo
je teigė: “Mano misija šiame 
projekte pažadinti mūsų kartos 
sąmonę - suvokti praeities klai
das ir prisiimti atsakomybę už 
dabartį. Mano menas negali iš
reikšti masinių žudynių siaubo, 
bet jis gali paliesti mūsų emo
cijas ir leisti pergyventi žmo
gaus širdies skausmą, liūdesį ir 
tragediją.” Rugsėjo 23 dienos 
koncertą globojo prezidento 
žmona Alma Adamkienė, jį ga
lėjo išgirsti tik kviestiniai sve
čiai. Tačiau kūrinį planuojama 
vėliau pristatyti ne tik Lietuvo
je, bet ir kitose Europos vals
tybėse. G.K.
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais nuo 
9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 830 v.r. iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 1230 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.........
180-364 d. term.ind........
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius...
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.................................0.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd...... 2.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd...... 2.80%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd...... 3.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd...... 3.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd...... 4.20%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

1.10% 
1.20% 
1.45% 
2.15% 
2.55% 
3.00% 
3.50% 
1.25% 
2.60% 
2.60% 
2.80% 
3.30% 
3.80%

0.40%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo......................5.00%

Sutarties paskolas 
nuo......................5.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.

4.15%
4.50%
5.25%
5.50%
5.75%

4.00%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

$400,000, $500,000, $700,000? 
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937
(nešiojamas)

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.,ols.o.lip 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

34 Dund

JOJUS Parcels
pSi^/esCĮdtonto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

uliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
s- s:j',is'
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office._____

PON

Broliai vilkai “Romuvos” stovykloje verda kavą ant laužo, vaišina 
vadovus ps. Liną Grybą ir vyr.sk.si. Eglę Ploog Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

leivių manta Kanados orauos- 
čiuose nėra tikrinama, tačiau yra 
tikrinami asmeniniai su savimi 
gabenami maišai. Jei yra rimtes
nis įtarimas, tai antrame patikri
nime yra peržiūrima visa manta. 
Tikimasi, kad ateityje šią įrangą 
galima bus pritaikyti narkotikų 
ir radioaktyvių medžiagų seki
mui visuose orauosčiuose.

Federacinė algų komisija 
nepataria Kanados vyriausybei 
kelti algų 1,100 valdžios paskir
tų teisėjų, kurie tikisi 10% algų 
priedo. Parlamentarų algų prie
dai buvo surišti su teisėjams ski
riamais priedais, tad opozicijos 
nariai nenori to taikyti nei teisė
jams, nei parlamentarams. Opo
zicijos nuomone, jei visiems 
valstybės tarnautojams yra siū
loma tik 2,5% algos pakėlimo, 
yra nepateisinamas keturis kar
tus didesnis algų pakėlimas tei
sėjams, kurių atlyginimas yra 
apie 240,000 dol., o parlamenta
rų apie 140,000. Prieš trejis me
tus parlamentarai nubalsavo sau 
prisidėti 20% atlyginimo. Aišku, 
kad ir Kanados senatorių atlygi
nimai būtų atitinkamai pakelti, 
ir jų algos siektų apie 130,000 
dol.

Asmeninės tapatybės do
kumentus įsigyjantys naujieji 
Kanados ateiviai bus ne tik foto
grafuojami, bet pažymimi ir 
pirštų nuospaudomis. Ryšium su 
didėjančiais teroristų išpuoliais 
pasaulyje, Kanados vyriausybė 
nori užsitikrinti, kad naujai at
vykstantys turėtų tinkamus atpa
žinimo dokumentus. Tai palies 
apie 650,000 turistų, laikinų 
darbuotojų ir studentų, kasmet 
pareiškiančių norą atvykti į Ka
nadą. Ateinančių dvejų metų lai
kotarpiu tokiais dokumentais 
bus aprūpinti apie 35,000 pabė
gėlių, statuso prašančių asmenų, 
dar apie 250,000 nuolatiniam 
apsigyvenimui atvykusių. Nau
jiems Kanados piliečiams gali 
atrodyti, kad jie laikomi antros 
klasės piliečiais. Žmogaus tei
sių, pabėgėlių ir tautinių mažu
mų organizacijos yra susirūpi
nusios dėl kai kurių Pilietybės ir 
imigracijos ministerijos potvar
kių, tačiau dauguma kanadiečių 
pritaria, kad dalį asmeniško pri
vatumo prarandant yra labiau 
užtikrinamas krašto sausumas.

Apie 10,000 sezoninių 
darbininkų atvyksta į Ontario 
provinciją lauko darbams iš Mek
sikos, Venezuelos ir Brazilijos. 
Jų atlyginimo vidurkis yra apie 
10 dolerių valandai. Pasitaiko, 
kad vos tik atvykusias merginas 
sutinka tarpininkai, siūlantys ge
resnį atlyginimą dirbant joms 
įvairiuose klubuose, masažų sa
lonuose arba palydovėmis vieni
šiems vyrams. Sodininkai ir 
žemdirbiai skundžiasi, kad toks 
piktnaudžiavimas dar daugiau ap
sunkina derliaus nuėmimą.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

Trys jaunuoliai gavo po 
500 dolerių radybų už tai, kad 
McDonald’s valgykloje rastus 
15,000 grąžino savininkui. Savi
ninkas, kuris nešė pinigus į ban
ką, buvo juos palikęs ant suolo, 
o vaikinai pamatę, kad palikta
me portfelyje buvo pluoštai šim
tinių, juos pristatė policijai; dė
kingas žmogus apdovanojo 
kiekvieną jų po $500 ir pagyrė 
jų tėvus už puikų vaikų auklė- 
jimą

Neturėdama visuotinės dau
gumos parlamente, liberalų vy
riausybė dar nesušaukė savo pir
mosios sesijos, o jau sklinda 
kalbos, kad visos partijos ruo
šiasi rinkimams. Nemanoma, 
kad jie įvyks anksčiau nei 2006 
metų pavasarį. Ši, dešimtoji ma
žumos vyriausybė Kanados isto
rijoje, vargu ar išsilaikys ilgiau 
nei 18-24 mėnesius, nes ir praei
tyje jos tik tiek teišsilaikė. Rin
kimų įkarštį prilaiko politinių 
partijų finansiniai ištekliai. Pra
eituose rinkimuose visos parti
jos įsiskolino, todėl galimas da
lykas, kad pasitikėjimą praradu
si ir nuversta liberalų vyriausy
bė rinkimų nešauks, bet duos 
progą sudaryti vyriausybę opo
zicinių partijų koalicijai. Daug 
įtakos turėtų ir viešųjų apklausų 
duomenys.

Astuonios JAV valstijos ti- , 
kiši gauti tarptautinį JAV ir Ka
nados sutikimą nuleisti dalį Di
džiųjų ežerų vandens į pietines 
valstijas. Penki ežerai sudaro di
džiausią gėlo vandens baseiną 
visame pasaulyje. Nuo 1972 
metų Kanada ir JAV yra įsipa
reigojusios atkurti ir apsaugoti 
biologinę vandens kokybę, kuri 
buvo užteršta pramonės atmato
mis, nuodingomis gamtai ir 
žmogaus sveikatai. Šiuo metu 
Toronte vykstančiame Didžiųjų 
ežerų valdytojų tarybos pasitari
me JAV ir Kanados atstovai no
ri apriboti ežerų sausinimą, nes 
pagal anksčiau pateiktus planus, 
per ateinančius 50 metų ežerų 
vandens lygis gali kristi tris 
metrus. Tai sužlugdytų tiekimą 
vandens keliais, smarkiai palies
tų elektros gamybą, žuvininkys
tę, o svarbiausia - geriamojo 
vandens kokybę 45 milijonams 
žmonių, kurie priklauso nuo Di
džiųjų ežerų. Kanados aplinkos 
apsaugos atstovai tikisi, kad bus 
pasiektas susitarimas, apribojan
tis besaikį vandens nuleidimą ir 
apsaugojantis ežerų aplinką.

Toronto universiteto pro
fesorius, 30 metų amžiaus Aa
ron Hertzmann ir Vankuverio 
laboratorijos vadovė, 33 metų 
dr. Monisha Scott, iš trylikos 
įvairių kraštų ir šešių šimtų at
rinktų mokslininkų buvo išrink
ti, “Massachusets Institute of 
Technology” kaip išradingiausi 
jauni mokslininkai. Hertzmann 
rado būdą kompiuterių pagalba 
apie 50 kartų pagreitinti anima
cinės vaizdajuostės kūrimą ir 
kompiuterinį dažymą pagerinti 
iki meistro lygio tobulumo. Dr. 
Scott savo laboratorijoje išbandė 
prigimtam imunitetui pagalbi
nius vaistus. Ji tikisi, kad jos iš
radimas, po atitinkamų bandy
mų bus pripažintas praktiškam 
naudojimui. A.V.

Broliai Vytas Dzemionas ir Alex 
Aiello stato skautišką lapinę 
“Romuvos” stovykloje 2004 m. 
vasarą Nuotr. R. Otto

Skautų veikla
• A.a. j.s. Algiui Empakeriui 

iškeliavus amžinybėn, jo atminimui 
s. Aldona Valadkienė “Romuvos” 
stovyklavietei paaukojo $50.

• Hamiltono “Širvintos-Nemu- 
no” tuntas žiemos sezono veiklą 
pradėjo rugsėjo 25 d. Giedraičio 
klubo sodyboje, Caledonia, Ont. 
Gražiam orui esant, suvažiavo ne
mažas būrys skautų-Čių bei tėvų. 
Sueigą vedė s.v.sl. R. Bartninkas, 
išsirikiavus 26 broliams, sesėms. 
Paukštytėms vadovauti paskirta ps. 
K. Allister (Aušrotaitė), skautėms ir 
prit. skautėms vadovaus ps. L. 
Lattanzi, vilkiukams - s.v.v.sl.fil. 
A. Blyskis, skautams ir visam tun
tui ps. G. Senkus. Po oficialios 
dalies pastarasis visus brolius ir 
seses supažindino su sportiniu šau
dymu. Buvo pasivaišinta ant iešmo 
kepta mėsa. Vaišes paruošė tuntas 
talkinant Petrui Šidlauskui. Iškyla 
baigėsi laužu ir vakarine skautų 
malda. Dalyviai išsiskirstė paten
kinti tokia sueiga.

Spalio 23 d., 1 vai. p.p. jaunes
nieji kartu su M. Valančiaus mo
kyklos mokiniais dalyvaus “Hal
loween” popietėje.

Lapkričio 21 d. rengiama ka
vutė ir loterija po Mišių Jaunimo 
centre. G.S.

S PORTAS
Kas naujo Lietuvoje?

- Atėnų parolimpinėse žaidy
nėse judėjimo negalią turintis 52 
metų atletas Algirdas Jatulis nu
sviedė diską 43 m 52 cm ir laimėjo 
bronzos medalį. Lengvaatletė iš 
Klaipėdos Aldona Grigaliūnienė, 
49 m., paskutinę varžybų dieną iš
kovojo aukso medalį, nusviedusi 
rutulį 11 m ir 7 cm. Iš viso per de
vynias varžybų dienas lietuviai iš
kovojo vieną aukso, vieną sidabro 
ir keturis bronzos medalius. Žai
dynių sportininkams įteiktos premi
jos: už auksą - 40,000 Lt, už sidab
rą- 20,000, už bronzą - 10,000.

- Šachmatininkė Viktorija 
Čmilytė, 21 m., jau trečią kartą nu
galėjo pasaulio vicečempionę J. 
Kovalevskają iš Rusijos.

- A. Juozaitis, vyriausias olim
pinių plaukikų treneris, už gerą 
sportininkų pasirodymą Atėnuose 
apdovanotas 1,500 litų premija.

- Klaipėdietė Lina Grinčikaitė 
laimėjo aukso medalius už 100 m ir 
200 m bėgimą Suomijoje vykusiose 
Europos jaunimo lengvosios atleti
kos klubų čempionato C grupės 
varžybose, į kurias pirmą kartą bu
vo pakviestas Klaipėdos klubas 
“Nikė”. Sportininkė taipgi buvo ap
dovanota specialiu prizu už geriau
sius rezultatus merginų grupėje.

- Vengrijos Kapošvare pasku
tinėse Europos čempionato atran
kos rungtynėse rugsėjo 25 d. po 
sunkios kovos įveikė Vengrijos 
rinktinę 80:78 ir įgijo teisę 2005 m. 
dalyvauti Europos pirmenybėse 
Turkijoje. Prancūzijos komandą - 
rugsėjo 22 d. Vilniuje lietuvaitės 
lengvai nugalėjo 73:53.

- Aušra Tvarijonaitė yra vie
nintelė iš Lietuvos moterų futbolo 
rungtynių aikštės teisėja tarptau
tinio lygio.

- Edvinas Krungolcas Bulgarijo
je vykusiose šiuolaikinės penkiako
vės varžybose apgynė Senojo žemy
no čempiono titulą, kurį buvo iškovo
jęs pernai Čekijoje. ELTOS inf.

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
Iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.20% už 180-269 d. term, indėlius 
1.20% už 270-364 d. term. Indėlius 
1.35% už 1 m. term. Indėlius 
2.05% už 2 m. term. Indėlius 
2.55% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term. Indėlius 
3.40% už 5 m. term, indėlius 
1.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.60% už 1 m. GIC invest. 
2.60% už 2 m. GIC invest. 
2.80% už 3 m. GIC invest. 
3.10% už 4 m. GIC invest.
3.60% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
1.80% RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
2.60% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
3.05% RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
3.55% RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
0.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..................................5.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................4.15%
2 metų..........................4.60%
3 metų..........................5.20%
4 metų.......................... 5.50%
5 metų.......................... 5.70%

- su keičiamu 
nuošimčiu.....................4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: lnto@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą testamentuose 

ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

■■■■■■■■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYZkL

■■ui imi nu m 111 imi

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 1P2

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Algis MEDELIS QUEEN SVRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir 1.1. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:lnto@parama.ca
http://www.parama.ca


Šypsenos
Ar girdėjai?

- Kaip tau sekasi su nauja 
žmona?

- Blogai... rytą per pietus ir 
vakare prašo pinigų.

- Ką ji su jais veikia?
- Nežinau... Dar nė karto neda

viau!
Tik vieno trūko

- Alio, alio ponia Petriene, - 
šaukia kaimynė.

- Keturi tavo vaikai susikorę į 
mano obelis ir vagia!

- Tai bjaurybės - šūktelėjo 
Petrienė, - bet kur dingo mano 
penktasis?

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sę„ llb. 

PACE LAW FIRM
Mūsų naujas adresas nuo rugpjūčio 30 d.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

BALSUOKIME UŽ

DR. IRENA DEGUTIENĘ
Spalio 10 dieną vyksta Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai balsuoja Vilniaus Naujamiesčio 
apylinkėje, kurioje kandidatuoja dr. IRENA DEGUTIENĖ, buvusi Socialinės 
apsaugos ir Darbo ministerė, buvusi laikinoji ministerė pirmininkė, Tėvynės 
Sąjungos partijos narė.

Apsisprendžiau kreiptis į Jus, nes esu įsitikinusi, kad rinkimai 
yra labai reikšmingas įvykis - nuo mūsų visų apsisprendimo priklausys, 
ar gyvensime teisingesnėje, saugesnėje ir jaukesnėje visuomenėje. Krei
piuosi į Jus dar ir dėl to, jog visada buvau ir ateityje esu pasiryžusi būti 
politike, kuri klauso, girdi, rūpinasi ir padeda.

Man politika nėra abstrakčios diskusijos ar tarpusavio riete
nos, bet veikiau svarstymas, kaip pasiekti, jog kasdieniame gyvenime 
būtų daugiau teisingumo, jog valstybė geriau išnaudotų savo galimybes 
padėti žmonėms. Per savo politinę karjerą buvau ir ministerė, ir laiki
nai ėjau Premjerės pareigas, bet visada didžiausią rūpestį skyriau 
socialinėms problemoms. Man sakydavo, jog tai pernelyg moteriškas 
požiūris, jog nereikia pernelyg sureikšminti socialinių klausimų, tačiau 
pažiūrėkime į šių metų Prezidento rinkimų kampaniją - visi pre
tendentai pripažino, kad socialinė sfera pernelyg apleista ir yra svar
biausia.

Gerai pažįstu Lietuvos problemas ir tikrai nesu kabineto žmo
gus, kuris pasaulį stebi pro langą. Žinau, kiek tenka laukti poliklinikų 
priimamajame, kaip brangiai tenka mokėti už vaistus ir ne visada pasi
seka prisišaukti kokybiškos medicininės pagalbos. Žinau, kiek daug 
būtina nuveikti siekiant, jog visi, norintys dirbti, turėtų darbo ir gautų 
teisingą atlyginimą. Žinau, kad, nepaisant didelių mokesčių, kuriuos

mokame, negalime visiškai saugūs jaustis savo namuose ir gatvėje. Žinau, kiek kainuoja rūpintis vai
kais, kiek kainuoja kokybiškas “nemokamas” švietimas.

Esu įsitikinusi, kad politikė turi ne tik sugebėti įvardinti skaudžiausias problemas, bet ir siūly
ti, kaip jas spręsti. Tvirtai tikiu, kad dabartinę situaciją galima keisti. Svarbiausia, jog visi pokyčiai ne
virstų skaudžius padarinius turinčiais eksperimentais, o būtų paremti jautrumu žmogaus skauduliams 
ir poreikiams. Esu parengusi reikalingų permainų programą, bet ne mažiau, mano galva, svarbu, jog 
esu pasiryžusi ne tik kalbėti, bet ir klausytis Jūsų, girdėti ir stengtis padėti. Tokio politikų ir rinkėjų 
santykio dabarties Lietuvoje labai trūksta.

Per pirmus keturiolika atkurtos Nepriklausomybės metų mes didžiausią dėmesį skyrėme vals
tybės stiprinimui. Pasiekta labai daug ir didžiąja dalimi dėl to, kad sunkiausiomis akimirkomis visame 
pasaulyje išsibarstę Lietuvos žmonės buvome vieningi ir ryžtingi. Šiandien mūsų valstybė yra sauges
nė nei bet kada anksčiau. Tačiau ne mažiau svarbus yra ir kitas iššūkis - turime nuo fasado akis pasuk
ti link vidaus. Čia dar daug įvairių šiukšlių, nepadarytų darbų bei neteisybės, kuri turi būti atitaisyta. 
Esu įsitikinusi, kad atėjo laikas valstybei atiduoti skolą tiems žmonėms, kurie kantriai ir sąžiningai 
dirbo. Lietuvos ekonomika stiprėja ir valstybė privalo daug labiau pasirūpinti kiekvienu savo vaiku.

Skaudu, jog įsitvirtina nuostata, kad visi politikai vagys. Kita vertus, tai gera proga susimąstyti, 
jog tai, į ką ilgą laiką daugelis bandė numoti ranka - vertybinis politikos pamatas - yra nepaprastai 
svarbu. Visada sakiau ir sakau, jog be tvirtų vertybių politikos laivas atsitrenkia į rifus. Tačiau šian
dien lengviausia rėkti - ar nesakiau? Nenoriu savo kolegų nei teisti, nei teisinti, esu pasiryžusi įrodyti 
Jums, kad įmanoma politika, kelianti pagarbą, o ne keiksmus.

Kreipiuosi j Jus ne tik prašydama paremti mane per rinkimus. Ne mažiau svarbu nei jūsų bal
sas per rinkimus yra jūsų balsas, pasakojantis apie problemas, siūlantis sprendimus. Seimo narys turi 
atstovauti žmonėms, padėti jiems, o ne valdyti ir gyventi uždarame pasaulyje.

Nuoširdžiai kviečiu Jus būtinai balsuoti per Seimo rinkimus spalio 10 dieną, taip pat laukiu 
Jūsų laiškų paprastu ir elektroniniu paštu ir pažadu į kiekvieną iš jų atsakyti.

Jūsų Irena Degutienė
Mano adresas: Gedimino pr. 15 LT-01103, Vilniuswww.degutiene.lt irdegu@lrs.lt

TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANADOS SKYRIUS

Pašnekesys su žmona
- Prieš keletą dienų užtikrinai 

mane, kad liausiesi gėręs ir būsi ki
tu žmogumi. O šiandien ir vėl gir
tas.

- Taip, aš tapau kitu žmogumi, 
bet man neišėjo kaip reikiant. Tas 
kitas žmogus - toks pat girtuoklis, 
kaip ir aš...

Vyras ir dviratis
Du draugai susitinka važiuoda

mi dviračiais.
- Sveikinu! - šūktelėjo vienas. 

- Matau, kad tavo žmona jau išmo
ko vairuoti automobilį...

Nesismulkina
Vieno laikraščio redaktorius, 

buvęs teisingas žmogus ir neken
čiąs suktų politikierių, mirė skurde. 
Jo draugai sumanė iš žmonių su
rinkti po dolerį. Tarp kitų, kreipėsi į 
politikierių: - Ar negalėtum paau
koti vieną dolerį redaktoriaus laido
tuvėms?

- Mielai, - atsakė ir ištraukęs 
penkinę, tarė: “Še, palaidok bent 
penkis tokius redaktorius”.

Raseinių Magdė
Raseiniuose kitąsyk buvo šuli

nys, prie jo Magdės statula: Kas at
važiuodavo į miestą turėdavo pa
sveikinti Magdę. Kartą parvažiuoja 
vienas bernas namo ir ponas klausia:

- Ar tu matei Magdę? - Tas at
sako matęs. Ponas vėl klausia:

- O užpakalį ir bučiavai? - 
Nusijuokęs bernas atkirto:

- Žinotum, ponuli, ne. Per po
nus negalėjau prieiti.

Parengė Stasys Prakapas

Linksmai nusiteikusios Toronto “Gintaro” jaunesnės veteranės šokėjos su šypsena laukia ir ruošiasi “Gin
taro” ansamblio 50-mečio koncertui, kuris įvyks 2005 m. balandžio 6 d. “Mississauga Living Arts Centre”

Nuotr. K. Poškaus

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Studentas II DR. VYTAUTAS MEŠKA

Per egzaminą ištraukiau 
“laimingą” bilietą, trumpai pasi
ruošęs pasakiau profesoriui, kad 
pasirengęs egzaminuotis. Priė
jau prie stalelio, padaviau studi
jų knygelę ir ramiu balsu pra
dėjau dėstyti savo žinias.

Atsakęs per 10-15 min. vi
sus bilieto klausimus, nutilau. 
Tylėjo ir profesorius. Tyla užsi
tęsė. Besiruošią egzaminui du 
studentai pradėjo tarp savęs 
šnabždėtis.

- Tai ir viskas? - staiga 
griežtai paklausė mane profe
sorius.

Per sekundę - kitą nutariau 
sulošti “va bank” ir pradėjau pa
sakoti vėl nuo pat pirmo bilieto 
klausimo. Toks mano poelgis 
grėsė, kad čia pat būsiu gėdingai 
išprašytas iš auditorijos. Tačiau, 
keista, bet to neįvyko. Profeso
rius ir toliau melancholiškai 
klausėsi mano didžiausių moks
lo “naujienų”, o jam, tikriausiai 

gerokai įgrisusių rutininių tiesų. 
Vėl per 10-15 min. savo atsa
kymą baigiau.

- Labai gerai, - tarė profe
sorius. Girna nuo mano krūtinės 
nusirito. Iš auditorijos išėjau 
šypsodamasis. Kas įvyko? Pasi
rodo, pats paprasčiausias ir gy- 
venimiškiausias reiškinys - snau
dulys dėl chroninio pervargimo. 
O rūpesčių įtampų profesorius 
turėjo, deja, per akis.

Per egzaminus įvykusių 
nuotykių buvo ir daugiau.

į prof. dr. J. Lėlio erdvų 
kabinetą egzaminui buvo pa
kviesta Vanda, .aš ir dar vienas 
kolega. Išvydome kabinete mums 
pastatytus per 4-5 žingsnius tris 
stalelius egzaminui pasiruošti. 
Prieš traukiant bilietą profeso
rius įspėjo, kad per jo egzaminą 
kalbėtis, tartis griežtai draudžia
ma. Už tai egzamino pažymys 
bus sumažintas 1 - 2 balais.

Išsitraukiam bilietus. Profe
sorius tai pažymi, mes sėdamės 
prie stalelių ruoštis. Bet moterys 
visada liks moterimis. - “Ar 
moki bilieto klausimus?” - 
šnabžda atsisukusi į mane Van
da. “Taip”, - linktelėjau galva ir 
pradėjau ruoštis, nes odos ir Ve
neros ligos man per visą kursą 
buvo terra incognita. “Meškus, 
- šokosi profesorius, - kalbiesi, 
pažymys tau bus sumažintas”. 
Mano reakcija buvo žaibinė. 
“Ne, profesoriau, nesikalbu, tik 
sakau, kad noriu eiti egzaminuo
tis”. Tai iš tiesų buvo lengvabū
diška, nors, kaip sakoma, di
džiausia rizika yra nerizikuoti. 
“Prašom”, - pasakė profesorius, 
ir aš jau sėdžiu prie jo rašomojo 
stalo. Egzaminatorius buvo 
principingas, nepriekabus, gera
noris ir, bent man taip pasirodė, 
buvau vienu balu įvertintas net 
daugiau.

Patologinę fiziologiją mums 
dėstė tada buvęs Sveikatos ap
saugos ministeris ir katedros 
vedėjas doc. dr. B. Penkauskas. 
Savo tribūnoje išbūdavo tik 3 - 
4 minutes, o po to kalbėdamas 
imdavo vaikščioti po auditoriją. 
Jo lietuvių kalbos žinios nebuvo 
idealios, kalbėdavo mums negir
dėta kaimietiška tarme, nemaža 
žodžių buvo kažkaip juokingi. 
Tačiau paskaitos įdomios, aiš
kios, sistemingos.

Ir štai atėjo birželis, egza
minų metas. Pakviestas plačiai 
atidariau duris ir drąsiai įėjau į 
jo kabinetą, kuriame dar niekad 
nesu buvęs. Kabinetas buvo itin 
erdvus, ilgas, Kadangi langas 
buvo plačiai atvertas, o duris per 
ilgai palaikiau atdaras, skersvė
jis nušlavė nuo stalo egzaminų 
bilietus ir išblaškė juos ant 
grindų. Docentas aiškiai supyko, 
jo “ežiuku’ kirpti plaukai dar 
labiau pasišiaušė. Mano pasiti
kėjimas savimi aiškiai krito, iš
prakaitavau, ištraukiau bilietą ir 
su bloga nuotaika bei nuojauta 
sėdausi ruoštis egzaminui. Bilie
to klausimai buvo nesunkūs, ir 
aš, truputį atsigavęs, nuėjau 
egzaminuotis.

Doc. dr. B. Penkauskas ne- 
sismulkino ir aš jau rengiausi 
atsisveikinti. Bet šis procesas 
kiek užsitęsė. “Na, pasakyk 
man, ką skirtum pagiriom ser
gančiam asmeniui - rūgštų pie
ną ar vaisių sultis?” - kažkodėl 
tokį keistoką klausimą pateikė 
egzaminatorius. Suprantama, kad 
tai man buvo nelaukta. - “Jeigu 
pagirios, tai organizme vyrauja 
acidozė, todėl vaisių sultys tu
rėtų būti naudingesnės,” - maž
daug taip ir pasakiau. Doc. dr. 

Br. Penkauskas linktelėjo galvą, 
ir aš atsisveikinęs išėjau. Vėjo 
sukeltas bilietų išbarstymas bu
vo užmirštas. Tačiau kai dėl pa
girių, tai jų simptomams sušvel
ninti, mano praktikos duomeni
mis, geriau už vaisių sultis pa
deda stiprus buljonas, raminanti 
tabletė ir didelė vitamino B6 tir
palo injekcija į veną.

Pagaliau įkopiau į penktą 
kursą. Jau reikėjo apsispręsti dėl 
specializacijos ir būsimos darbo 
vietos.

Mes 1950 - 1956 m. VU 
Medicinos fakultete buvom ruo
šiami kaip bendrosios praktikos 
gydytojai. Aš norėjau būti neu
rologu arba psichiatru. Mane 
domino paslaptingi sąmonės ir 
pasąmonės ryšiai, psichikos pro
cesų (mąstymo, atminties, va
lios, dėmesio, emocijų, jausmų) 
susidarymo procesai, jų sutriki
mo priežastys, psichikos ligos, o 
ypač jų gydymas.

Vidaus ligų klinikos vado
vas prof. dr. L. Laucevičius vie
toji savo kurso išimties keliu 2 
mėnesius leido man specializuo
tis psichiatrijos srityje pas medi
cinos fakulteto Nervų ir psichi
kos ligų katedros vedėją doc. dr. 
Zuzaną Žiugždą.

Jos vadovaujamoje klinikoje 
specializavausi ir laisvu nuo pa
grindinių studijų metu. Būda
mas jau gydytoju, 4 mėnesius 
dar kartą specializavausi doc. 
dr. Z. Žiugždos klinikoje.

Jau pirmame kurse man kri
to į akį rami, juodbruvė, ilgomis 
kasomis studentė. Iki trečio kur
so su ja draugavau taip pat, kaip 
ir su visais kurso kolegomis. 
Tačiau 1953 m. gegužės 10 d. 
mes paskyrėme pirmą pasimaty
mą. Buvau įsitikinęs, kad susi
tiksime prie Mokslų akademijos 
bibliotekos 2.30 v.p.p., o iš tik
rųjų - susitikom 3.30. Su bū
dinga kantrybe laukiau Vandos 
visą mielą valandą, mąstydamas 
apie gyvenimo permainingumą 
ir moterų lengvabūdiškumą.

Aplankėme Sapieginę. Šian
dien net suprasti negaliu, kaip 
tada lengvai karstėmės po jos 
kalnelius ir nuėjome mažiausiai 
10 - 15 km. Nuo tos dienos ir 
prasidėjo mūsų draugystė. Bet 
apie vedybas tada negalvojome.

Aišku, gyvenimas įnešė sa
vo pataisų. Susituokę 1955 m. 
vasarą su Vanda pradėjome ieš
koti konkrečios savo darbo vie
tos. Pagrindinis mūsų noras bu
vo dirbti kaime arba mažo rajo
no ligoninėje. Iš pradžių žvilgs
nis krypo į Biržus, kiek vėliau - 
į Likėnus. Tačiau nei vieno, nei 
kito gyvenimas nepatvirtino.

Vilniuje likti mes tada nepa
norėjome. Viliojo Biržai, Zara
sai, kitos vietovės. Visai atsitik
tinai Sveikatos apsaugos minis
terijoje sutikau vyr. kurortų, sa
natorijų ir poilsio namų inspek
torę, kuri pasakė, kad šiuo metu 
Birštono kurorto sanatorijoje 
kaip tik labai trūksta dviejų 
gydytojų.

Aš po kelių dienų išvykau į 
Birštoną. Man priklausančių 
kaip studentui po egzaminų 
atostogų nedavė, o žmonai, ka
dangi vaikas buvo naujagimio 
amžiaus davė. Taigi pasiėmiau 
lagaminėlį ir 1956 m. liepos 7 d. 
išvykau į Birštoną.

Birštonas, net ir po Švento
sios upės, Giedraičių ežero ir 
Vilniaus apylinkių man pasirodė 
pasakiškas. - “Vanda” - rašiau 
žmonai, - “aš atvykau į rojų!” 
Tas pasitvirtino, tačiau tik iš da
lies. Bet taipjau visada esti.

Tėviškės žiburiai * 2004,X.5 » Nr, 40 (2847) » psl. 7

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomoįimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

D EE IM TA l_ CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. 8. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

“Šešupės” kvartetas. Iš kairės: Darius Zimnickas (vadovas), Daiva Valin- 
čienė, (žemiau) Alicija Baranauskienė ir Algirdas Zimnickas

“Šešupę” pasitinkant
Punsko krašto muzikinio vieneto viešnagė Kanadoje
JANINA DZEMIONIENĖ

Š.m. spalio 15-25 dienomis 
Toronto apylinkėse viešės iš 
Punsko krašto atvykęs keturių 
asmenų jaunimo muzikinis vie
netas “Šešupė”. Jis dalyvaus 
spalio 23 d. “Rudens šokių” 
programoje Toronto Lietuvių 
Namuose. Koncertas spalio 24 
d., 3 v.p.p., Toronte, o kitomis 
dienomis - Hamiltone, Vasago- 
je ir Londone.

“Šešupė” įsisteigė 1992 m., 
kai Punsko Kovo 11-tosios gim
nazijos mokinys Darius Zimnic
kas pakalbino keletą draugų kar
tu padainuoti. Bendraamžiams 
patiko vadovo idėjos bei kūryba, 
tad ansamblis greitai susidaina
vo ir dažnai pasirodydavo mo
kykliniuose renginiuose. Žiūro
vai labai mielai klausėsi, sava
jame krašte gimusios, savitu sti
liumi atliekamos muzikos. Grei
tai brendo vadovo Dariaus mu
zikinis kūrybingumas, tobulėjo 
ansambliečių meninis lygis.

Mišrus vokalinis kvartetas 
pamėgo ypač daugiabalses dai
nas, atliekamas be jokio instru
mentinio pritarimo (a cappella). 
Nepakartojamai dainose skam
bėjo lyrinės poeto Algio Uzdilos 
eilės. Visų dėmesį patraukė ori
ginaliai atliekamos liaudies dai
nos. Tereikėjo vos pusmečio, 
kad šios bei kitos dainos nu
skambėtų Lietuvos radijo ir tele
vizijos studijose.

Po poros darbingų metų at
ėjo laikas “Šešupei” išbandyti 
jėgas Lietuvos TV konkurse 
“Dainų dainelė”. Vadovui Da

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, 
kad, TŽ fakso numeris yra 905 290-9802.

riui ir jo dainuojantiems tuo me
tu draugams reikėjo stropiai ir 
intensyviai dirbti besiruošiant 
atsakingam Punsko krašto atsto
vavimui. Triūsas nenuėjo veltui 
- iš Vilniaus “Šešupė” sugrįžo 
su laureatų vardu. Reikėtų pami
nėti, kad didelę įtaką tuometinei 
kvarteto meninei raidai turėjo 
dirbantis tuo laiku Punske chor
vedys iš Klaipėdos Vytautas Pe
čiulis.

Laikui bėgant keitėsi kvar
teto sudėtis, atlikta daug įvai
raus pobūdžio kūrinių: populia
rių lietuviškų melodijų, lietuvių 
liaudies dainų (užrašytų ir Puns
ko krašte) - lyrinių bei solinių. 
1998 m. šeštojo gimtadienio 
proga buvo išleista pirma “Šešu
pės” garsinė kasetė. Nuo pat 
grupės gyvavimo pradžios kvar
tetas pasireiškė įvairiose tiek te
levizijos, tiek radijo laidose, au
torinių koncertų programose. 
Kasmet pasirodo vietiniuose 
renginiuose: Vėlinių koncertuo
se, Estradinių dainų šventėse, 
tautinių mažumų susitikimuose 
Punske. Retkarčiais atstovauja 
lietuvių tautinei mažumai Len
kijoje (Gdanskas, Krokuva) ir 
kitur.

“Šešupei” vadovauja Darius 
Zimnickas. Jis yra baigęs Aukš
tesniąją Tallat-Kelpšos muzikos 
mokyklą ir Varšuvos Muzikos 
akademiją. Paskutiniais metais 
ansamblio repeticijas lanko: Ali
cija Baranauskienė, Daiva Va
line ienė, Algirdas Zimnickas ir 
vadovas Darius Zimnickas

“Šešupės” vienetas mielai 
kviečia visus į savo koncertus 
Toronte ir apylinkėje.

http://www.degutiene.lt
mailto:irdegu@lrs.lt
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TORONTO
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

- Montrealyje mirė a.a. Stasė - Praeitą sekmadienį per 10.45
Stankevičienė, 85 m. amžiaus. Jos v.r. Mišias giedojo “Volungės” mo-

ffl MONTREAL
palaikai atgabenami į Mississauga 
miestą ir bus pašarvoti Turner & 
Porter laidotuvių namuose prie 
Hurontario gatvės. Maldos prie 
karsto - spalio 8, penktadienį, 7 
v.v. laidotuvių Mišios - spalio 9, 
šeštadienį, Lietuvos kankinių šven
tovėje.

- Wasaga Beach miesto Ge
rojo Ganytojo šventovėje spalio 10, 
ateinantį sekmadienį, Mišios bus 
laikomos žiemos tvarka - 2 valan
dą po pietų.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus spalio 31, sek
madienį. Pamaldos - 3 v.p.p. Lietu
vos kankinių šventovėje. Autoaikš- 
tėje bei kapinėse tvarką prižiūrės 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliai. 
Mokyklinis autobusas į pamaldas 
veš maldininkus nuo Islington po
žeminių traukinių stoties 2.30 
v.p.p., o nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5.30 v.p.p. Anapilio autobu- 
sėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Mišios spalio 10, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Vytautą Meilų; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Antaną Bernotą; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje spalio 9, šeštadie
nį, 3 v.p.p. už a.a. Elzbietą Stro- 
domskienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos vyksta kas sekma

dienį 9.30 v. ryto. Šv. Komunija 
dalinama kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį bei per didžiąsias reli
gines šventes.

- Parapijos Padėkos šventės 
puota įvyks spalio 17 d. po pamal
dų Lietuvių Namuose. Bilietus pla
tina A. Langienė, tel. 416 233-0511.

- Praeitą trečiadienį parapijos 
taryba nusprendė ateinančiais me
tais pakviesti Lietuvos Liuteronų 
Bažnyčios vyskupą Mindaugą Sa
butį ir žmoną Vilmą dalyvauti 
parapijos Padėkos šventėje.

Muziejaus-archyvo žinios
- Praeitą savaitę muziejų-ar- 

chyvą aplankė Waterloo universite
to studentas, kuris rašo kursinį dar
bą apie DP darbo sutartis. Jis nupir
ko dr. M. Danytės knygą Lith
uanians to Canada - DP, kurią par
duodame muziejuje, ir apsidžiaugė 
muziejaus direktorės nurodytais ki
tais leidiniais.

- Kviečiame apsilankyti ir pa
matyti Lauros Puskunigienės pa
ruoštą šv. Jono-Lietuvos kankinių 
parapijos istorinių nuotraukų paro
dą. Ruošiamės didelei fotografinio 
meno parodai, kurios atidarymas bus 
kapinių lankymo dieną, spalio 31.

- Muziejaus-archyvo išlaikymui 
Aldona Aleliūnienė aukojo $50.

Šventinis
Lietuvos kankinių šventė - 

Anapilio parapijos atlaidai praeitą 
sekmadienį, spalio 3 susilaukė ne
mažai tautiečių iš Toronto, Miss- 
issaugos, Hamiltono, Vasagos ir 
kitų vietovių. Šventė pradėta Lie
tuvos kankinių šventovėje 3 vai. 
p.p. Švenčiausiojo pagarbinimu, 
po kurio vyko iškilminga eisena į 
Šv. Jono lietuvių kapines su Šven
čiausiuoju ir vėliavomis. Po maldų 
už žuvusius bei mirusius, visiems 
sugrįžus į šventovę vaikų choras 
“Gintarėliai”, vad. D. Grigutienės 
ir “Angeliukai”, vad. L. Turū- 
taitės, gražiai pagiedojo kelias 
giesmes. Mišias koncelebravo 
klebonas prel. J. Staškevičius, ku
nigai - Aug. Simanavičius, OFM, 
K. Kaknevičius, P. Šarka, OFM, 
ir Vyt. Staškevičius, pasakęs ir 
pamokslą tema, ar reikia Lietuvai 
šventųjų? Kunigams asistavo dia
konai - dr. K. Ambrazaitis ir J. 
Šileika, OFM. Skaitinius skaitė R. 
Paulionis. Per Mišias giedojo para
pijos choras, vad. muz. J. Govėdo.

Po Mišių visi rinkosi į didžią
ją Anapilio salę metiniam para
pijos pokyliui, kurio metu buvo 
pagerbtas ilgametis parapijos vi
karas, dabar emeritas, vyr. Tėviš
kės žiburių redaktorius prel. dr. 
Pr. Gaida, š.m. sausio 26 d. sulau
kęs 90 metų amžiaus. Ta proga

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo V. 
Jasinevičienė (a.a. Juozo Jasine- 
vičiaus atminimui).

Dr. Antano Pacevičiaus 
90-jo gimtadienio proga Stasys 
Valickis Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531. 

terų grupė. Parapijos Jaunimo cho
ras jau ruošiasi Kalėdų koncertui, 
kuris įvyks parapijos šventovėj š.m. 
gruodžio 12 d., 4 v.p.p.

- Prisikėlimo parapijoj dirban
tys pranciškonai ir parapijiečiai 
sveikina prel. Praną Gaidą, kuris per 
Anapilio parapijos metinę šventę 
paminėjo savo 90-tąjį gimtadienį.

- Pakrikštytas Vytas Simonas, 
Zitos (Gurklytės) ir Aro Nausėdų 
sūnus.

- Santuokos sakramentą pri
imti ruošiasi Judita Jasiūnaitė su 
Mario Aiello.

- Pradėta Pirmai Komunijai ir 
Sutvirtinimo Sakramentui pasiruo
šimo pamokoms registracija. Pir
mai Komunijai registruojami vai
kučiai, sulaukę septynerių metų 
amžiaus, o Sutvirtinimo - 12 metų 
amžiaus. Pamokos vieniems ir ki
tiems prasidės lapkričio mėnesį.

- Sekmadieniais po Mišių yra 
platinami bilietai parapijos metinei 
vakarienei, kuri įvyks spalio 23, 
šeštadienį. Meninę programą atliks 
Dariaus Polikaičio vadovaujama 
Čikagos vyrų dainos grupė. Jauni
mas, kuris nori užsitarnauti taškų 
už savanorišką patarnavimą darbu 
parapijos vakarienės metu, skambi
na Ramunei Stravinskaitei, 416 
760-0701.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas įvyks spalio 15 d., nuo 
10 v.r. iki 8 v.v. ir spalio 16, nuo 9 
v.r. iki 3 v.p.p. parapijos salėje. 
Daiktus tiesiai į salę atvežti antra
dienį ir trečiadienį, spalio 13-14 
d.d. Visi yra kviečiami darbu, daik
tais ir pyragais prisidėti.

- KLKM susirinkimas įvyks 
parapijos salėj spalio 24, sekmadie
nį, po 10.45 v.r. Mišių.

- Mišios sekmadienį, spalio 
10: 8 v.r. už a.a. Stasį Kuzmą; 9 v.r. 
už Šelmių ir Seliokų šeimų miru
sius; 10.45 v.r. už Joną ir Emiliją 
Aleksas, už a.a. Ramutę Grigonie- 
nę, už a.a. Vaclovą Kecorių; 12.15 
v.p.p. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Spalio 9 d. pamokų nebus - 

Padėkos savaitgalis.
- Sveikiname naujus padėjėjus 

- Daivą Botyrienę ir Valentiną Ba- 
chovą.

- Dėkojame Ramūnei Jonaitie
nei, padovanojusiai knygų bibliotekai.

- Kviečiame aplankyti mūsų
interneto tinklalapį - maironiomo- 
kykla.net. Živilė

TORONTO AUTOMATION SYS- 
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.

renginys 
salės pakyloje buvo surengta su
kaktuvininko gyvenimą ir veiklą 
atvaizduojanti nuotraukų paroda, 
kurią žmonės lankė besirinkdami 
į salę. Prie puošnių stalų susėdus, 
pokylį pradėjo parapijos tarybos 
pirm. R. Paulionis, pasveikinęs 
susirinkusius, pristatęs garbės 
svečius ir pakvietęs meninę pro
gramą atlikti Vasagos “Bočių” 
chorą, kuriam vadovauja Algis 
Ulbinas. Ši uniformuota, tvarkin
ga ir gana gausi dainos grupė, su 
atskiru vokaliniu kvartetu, humo
ristiniais eiliuotais, deklamuotais 
įtarpais, akordeono palyda, susi
laukė nuoširdaus publikos įverti
nimo, pasiklausė ne taip dažnai 
girdimų, gražiai skambančių liau
dies dainelių bei kitų nuotaikingų 
kūrinėlių. Visiems dainininkams 
įteiktos gėlės patvirtino klausy
tojų padėką už puikų koncertėlį.

Pasimeldus prieš vakarienę, 
J. Gurklienės pagamintus valgius 
beragaujant, besisotinant, pagyvi
nant nuotaikas vynu, visi dalyviai 
maloniai pabendravo, pasidalino 
rūpimais klausimais. Pokylio pa
baigoje įvyko Sukaktuvininko pa
gerbimas. Sveikino seselė Paulė, 
įteikdama jam voką, sveikino Pri
sikėlimo kooperatyvo valdybos 
pirm. L. Matukas parapiją ir prel. 
P. Gaidą. Parapijai įteikė $2,000, 
prelatui - $1,000. Šv. Tėvo gra
žiai įrėmintą sveikinimą perskaitė 
R. Paulionis ir įteikė Sukaktuvi
ninkui, kuris tarė padėkos žodelį 
pabrėžęs, kad viskas, kas jam 
skirta ir ką jis atlikęs esą Dievo 
dovana. Įneštas su “90” įrašu ir 
žvakutėmis papuoštas tortas. Su
giedota Ilgiausių metų. Klebonas 
prel. J. Staškevičius apžvelgė Su
kaktuvininko veiklą parapijoje, 
pavadino jį parapijos vardų 
“krikštytoju”, nes abu pavadini
mai “Anapilis” ir “Lietuvos kan
kinių šventovė” buvo jo pasiūlyti. 
Dalyviai iš šios šventės išsinešė 
malonius ir ilgiau atmintinus įs
pūdžius. Dlv.

PLB kraštų pirmininkų suvažiavime Birštone 2004 m. rugpjūčio mėn. Atidaryme sveikino tautinių mažumų 
departamento direktorius A. Petrauskas (I-mas iš k.) ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (II iš k.) 
__ ________________ _ ___________ _ Nuotr. R. Žilinskienės

KONSULATO PRANEŠIMAS
Rinkimuose į Lietuvos seimą 

balsavimas vyks paštu, grąžinant 
užpildytus biuletenius į LR amba
sadą Otavoje. Tačiau biuletenių 
negavus ar laiku negrąžinus, bal
suoti bus galima sekmadienį, spa
lio 10, tarp 12 ir 16 vai. Generali
niame konsulate Toronte, 1573 
Bloor Street West. Balsuotojai tu
ri būtinai atsinešti galiojantį L. R. 
pasą ir, jeigu yra gavę, balsuotojo 
dokumentus.

H. Lapas, 
Lietuvos gen. garbės konsulas
KLB XIX-os Krašto tarybos 

nariai, išrinkti aklamacijos būdu:
Torontas - E. Čuplinskas, J. 

Čuplinskienė, K. Dambaraitė-Jano- 
wicz, D. Garbaliauskienė, V. Kul
nys, J. Kuraitė-Lasienė, P. Meikle- 
john, G. Paulionienė, V. Pečiulis, 
S. Piečaitienė, G. Procuta, E. Punk- 
rienė, I. Ross, V. Stanevičienė, M. 
Stanevičius, T. Stanulis, P. Štur
mas, R. Žilinskienė; Montrealis - 
J. Adamonienė, J. Adamonytė, P. 
Adamonis, H. Celtorius, L. Gedvi
lą, D. Jaugelis, B. Niedvaras, R. Pa- 
vilanienė, J. Piečaitis, B. Vaitkūnai- 
tė-Nagienė; Hamiltonas - S. Da
lius, K. Deksnys, D. Garkūnienė, 
D. Grigėnas, S. Kareckas, dr. V. 
Kvedaras, B. Mačys, J. Stankus; 
Londonas - D. Armstrong (And- 
rulionis), R. Mitalas, P. Sergautis, 
A. Valaškevičienė; Delhi-Tillson- 
burg - Z. Herrmann, P. Lapienis, 
P. Pargauskas; Edmontonas - K. 
Žolpis; Oakville - J. Žiūraitis; Ot
tawa - R. Kličienė; Rodney - J. 
Statkevičius; St Catharines - A. 
Zubrickas; Vankuveris - B. Abro
maitytė; Vasaga - R. Poškienė; Vini- 
pegas - J. Grabys.

Vyriausia rinkimų komisija:
F. Mockus,V. Taseckas, 

E. Kazakevičius,D. Keršienė,
J. Karasiejus. Inf.

Rašytojo Antano Šileikos 
naujai išleisto romano Woman 
in Bronze sutiktuvės, surengtos 
leidyklos “Random House”, 
įvyko rugsėjo 29, trečiadienį, 
7.30 v.v. Toronto Harbourfront 
Centre “Brigantine Room” pa
talpose. Savo kūrinio ištraukas 
skaitė A. Šileika ir dar du au
toriai - Paul Anderson ir Bill 
Gaston. Jų knygų pristatymas 
publikai buvo dalis 25-ojo tarp
tautinio rašytojų festivalio (In
ternational Festival of Authors) 
programos. Susirinko daugiau 
kaip šimtas klausytojų, kurie ga
lėjo nusipirkti knygą ir susitikti 
su autoriumi. Publikoje buvo 
nemažas skaičius lietuvių, A. 
Šileikos kolegų, draugų ir pa
žįstamų. Dlv.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 7 d. vietoje regu

liarios sekmadienio popietės ren
giama Rudens popietė su menine 
programa. Bilietai bus platinami iš 
anksto. V.K.

- Spalio 3 d. Lietuvių Namų 
svetainėje pietavo 203 svečiai.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - spalio 13, tre
čiadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sek
lyčioje.

- Svetainėje “Lokys” pasikeitė 
darbo valandos: šiokiadieniais ati
daroma nuo 12 v.p.p., savaitgalio 
dienomis nuo 11 v.r.

- “Lokyje” galima gauti duo
nos ir kitų lietuviškų maisto gami
nių. Teirautis tel. 416 534-8214.

- Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Gerą galimybė 
maloniai praleisti savaitgalį.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
kelių asfaltavimo vajui $100 
aukojo I. Petkienė.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Leiis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne- 
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzib@pathcom.com

Visus lietuviškos dainos mėgėjus 
kviečiame į Punsko jaunimo grupės

"ŠE ŠUTĖ"
koncertus, kurie įvyks:

SPALIO 16, šeštadienį, 3 v.p.p. - Londone
SPALIO 19, antradienį, 2 v.p.p. - Wasagoje f

SPALIO 24, sekmadienį, 3 v.p.p. - Toronto Lietuvių Namuose j
Programoje: i

LIETUVIŲ LIAUDIES BEI JŲ PAČIŲ SUKURTOS DAINOS. f
Bilietų kaina - $15 asmeniui, vaikams iki 12 m. nemokamai. i

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris į

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus, norinčius pasilinksminti, 

pašokti ir išbandyti laimę loterijoje j ,,

kurie įvyks š.m. spalio 23, šeštadienį, 6 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose

♦ Programą atliks iš Punsko atvykusi grupė “Šešupė” ♦
♦ Šokiams gros Vaclovas Povilonis ♦ .

Bilietus galima įsigyti sekmadieniais Anapilyje ir y
Lietuvių Namuose arba skambinti
Natalijai telefonu 905-502-1706 iki
spalio 18d. Bilieto kaina $30. 'CS ųD'jP

LAUKIAME VISŲ! RENGĖJAI

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
TORONTO SKYRIUS 

KVIEČIA
visus FILISTERIUS, A.S.D. ir 

KORP! VYTIS narius dalyvauti

A.S.S. METINĖJE ŠVENTĖJE
spalio 24, sekmadienį, 2 v.p.p. 

Muziejaus parodų salėje, Anapilyje 
JI/*

MINIME 80 METŲ A.S.S. ĮSTEIGIMO SUKAKTĮ 
Ta proga įvyks iškilminga sueiga, bus pakėlimai.

MOKAME

2.60%
už 1 metų indėlius

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Road, Toronto
Tel. 416/532-3400

2185 Stavebank Road, Mississauga
Tel. 905/566-0006

A. a. Oineras Barzdžius, 
profesinis fotografas, po sunkios 
ir ilgesnės ligos mirė “Ian An
derson House”, Oakville, Ont. 
š.m. rugsėjo 24 d., apsuptas sa
vo šeimos. Nuliūdime paliko 
žmoną Gail’(gim. Lunge), duk
terį Heidi, sūnų Marką, daug gi
minaičių ir kitų artimųjų. Atsi
sveikinimas su velioniu vyko 
Turner & Porter laidotuvių kop
lyčioje (Hurontario St.) rugsėjo 
28-29 d.d. Palaidotas iš Lietu
vos kankinių šventovės rugsėjo 
30 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Velionies aukšto 
lygio nuotraukos buvo spausdi
namos kai kuriomis progomis 
lietuviškuose leidiniuose, taipgi 
ir Tėviškės žiburiuose. Kaip pro
fesionalas, velionis 33 metus 
dirbo Sheridan kolegijoje (Oak
ville Campus).

■’įji'SJp

Montrealio lituanistinė šešta
dieninė mokykla sėkmingai pradė
jo mokslo metus su 38 mokiniais. 
Vedėja Živilė Jurkutė-Blayney mo
ko pirmąjį ir antrąjį skyrių, Vilnia 
Domarkienė antrąjį ir trečiąjį, Inga 
Gedrikienė ir Daiva Jaugėlytė-Zat- 
kovic vyresniuosius, o nauja moky
toja Kristina Čičinskaitė-Davidson 
vaikų darželį. Trys klasės dirba kle
bonijoje, o likusieji - parapijos sa
lėje ir choristų kambaryje.

KLB Montrealio apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyks 2004 m. spalio 17 d., 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Dar
botvarkėje numatyti KL Fondo val
dybos pirm. Algio Nausėdo ir KLB 
Montrealio skyr. pirm. Arūno Staš
kevičiaus pranešimai ir kiti pasisa
kymai. Be to, bus rinkimai, klausi
mų, sumanymų bei diskusijų laikas 
ir kavutė.

“Neringos” lietuvių šeimų stovykloje (Brattleboro, VT) š.m. rugpjūčio 15- 
21 d.d. seselės - Loreta (kairėje) ir Paulė su 3-4 metų amžiaus vaikų grupe 
ant koplyčios laiptų Nuotr. A. Verbylaitės-Zicha

Šokių pamoka 6-7 metų amžiaus mergaičių grupei “Neringos” lietuvių šei
mų stovykloje š.m. rugpjūčio 15-21 d.d. Nuotr. A. Verbylaitės-Zicha

ADAM O NIS IN SUIR AN C E AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
 TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS

IŠNUOMOJAMAS 1 miegamojo 
butas Mississaugoje, Hurontario 
ir Eglinton gatvių rajone. Skam
binti tel. 905 507-0615.

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

CONSTRUCTION LTD.

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

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

LIFE ENRICHMENT ASSISTANT

LABDARA LITHUANIAN NURSING HOME 
is a non-profit 90 resident long-term care facility 

located in central Etobicoke, within walking distance of 
Kipling and Islington subway stations. Į

MetCap Living on behalf of
MetCap LABDARA

is seeking candidates for positions as 
LIFE ENRICHMENT ASSISTANTS

reporting to the Life Enrichment Coordinator.
Preferred candidates will have:
♦ activity director training
♦ social worker training
♦ experience with disabled and elderly in long-term facilities
♦ experience developing programs geared to seniors
♦ good team - focused customer service and communication skills
♦ superior organizational and observational skills
♦ experience coordinating volunteer, family and resident events
♦ experience with Resident Council, pastoral programs
♦ familiarity with the Gentlecare program
♦ computer skills

Please submit your c.v. in confidence to: 
MetCap Living

Fax 416-340-1593, or 
jobs@metcap.com

Only candidates to be interviewed will be contacted

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

Aušros Vartų parapija uoliai 
ruošiasi savo metinei šventei lap
kričio 7 d. Didžiosios loterijos bi
lietus platina komiteto nariai, ren
kami laimikiai mažajai loterijai. 
Stalus dešimčiai asmenų galima 
užsisakyti pas Bronių Niedvarą, tel. 
514 762-1925 ir Eugenijų Dainių, 
tel. 514 626-3564. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Metiniai parapijos grybų pie
tūs įvyks sekmadienį, spalio 24, 1 
v.p.p. Parapijiečiai prašomi atnešti 
pyragų ar laimikių loterijai. Bilietai 
$18 suaugusiems; $8 moksleiviams 
nuo 10 iki 18 metų; vaikučiams 
nemokamai. Montrealio lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Per Mišias 
giedos dainų vienetas “Melodija”.

- Šv. Mergelės Marijos Roži
nis kalbamas prieš Mišias 10.30 v.r. 
sekmadieniais spalio mėnesį. V.L.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

Visa išeivijos lietuviškoji spau
da sunkiai verčiasi. Reikia pa
ramos ir Tėviškės žiburiams. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

kykla.net
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:jobs@metcap.com

