
This weekly newspaper was mailed on 
Wednesday, October 12, 2005

M.Mažvydo biblioteka |

PM 40012376 R09408

K TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 41 (2900) 2005 OCTOBER-SPALIS 12 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • tevzib@pathcom.com * Nr. kaina - $1

Padėkos dienai
Kanadoje antrąjį spalio mėnesio pirmadienį (šiemet 

spalio 10) švenčiame Padėkos dieną. Tai labai prasminga - 
šventė, nes dėkoti yra kilnu, mandagu, net naudinga. Kam 
dėkojame, už ką dėkojame ir kodėl?

JEI prie altorių tą dieną padedamos Dievo teikiamos gė
rybės - rudens derliaus vaisiai, aišku, dėkojame-Visaga
liui, be kurio malonės viso to neturėtume. Užtat gražus 
tikinčiųjų-paprotys Padėkos dieną šventoves papuošti der

liaus vaisiais ar atitinkamais simboliais. Tuo dėkingumas sie
jamas ir su patvirtinimu tikėjimo, dažnai išsprendžiančio 
klausimus, į kuriuos šiaip jau kitu būdu būna nelengva atsa
kyti. Dėkojama ne vien už derlių, už kasdienę duoną, bet ir 
už sveikatą, už gyvybę - fizinę ir dvasinę. Pastaroji amžiny
bės perspektyvoje net reikšmingesnė. Dėkojame ir savo šei
mos nariams, be kurių gyvenimas ne vienam būtų sunkesnis, 
arba jo visai nebūtų buvę. Kad vaikai dėkoja tėvams ir tėvai 
vaikams, vargu ar kas gali būti gražesnio. Už daug ką dėkingi 
liekame ir savo artimiesiems, bendradarbiams, draugams, vi
siems, su kuriais tenka bendrauti. Dėkojame ir nepažįsta
miems, nes nežinom, kas ir kaip veikia, kad mūsų gyvenimas 
būtų sotus, laimingas ir pilnas įvairiausių vilčių. Vien tik sa
vo aplinka ribotis būtų per mažai, nes žmonių ryšių ir įtakų 
tinklas yra toks platus ir sudėtingas, kad kartais net nežinia, 
iš kur kas ateina ir tave liečia. Ir juo pasaulis darosi mažes
nis, juo labiau modernioji technika riša žmones -juo stipriau 
turėtume jausti dėkingumą nematomiems, nepažįstamiems, * 
ne tik sukurtos gerovės naudotojams, bet ir tos gerovės kū
rėjams - mokslininkams, tyrinėtojams, sveikatos saugoto
jams, dvasinio gyvenimo vadovams. Tai dėkingumo grandi
nė, apjuosusi visą pasaulį ir labiau prisimintina Padėkos 
dieną švenčiant.

KAIP bebūtų, Padėkos diena iš tikrųjų nėra vien tik 
dėkojimo ar dėkingumo prisiminimo diena. Ji yra ir 
šventė, ir tai labai visų laukiama, paskutinės tokios 
trijų dienų atostogos metams slenkant į pabaigą, dar vienas 

ilgasis savaitgalis, kada jau miškai sumirguliuoja žavingomis 
spalvomis, kada dirbantiems miestiečiams dar yra proga 
ilgėliau pabūti gamtoje, o vasarnamių savininkams - prieš 
žiemą aptvarkyti savo paežerėse glūdinčias sodybas. Tūks
tančiai žmonių tada plūsta į gamtą - ilgos automobilių voros 
driekiasi visais keliais. Pasitaiko ir nelaimių — per neatsargu
mą, per skubėjimą ar neblaivumą. Kasmet statistika pateikia 
avarijose žuvusių ar nukentėjusių skaičių, vis kaskart nemažą, 
vis lyg didėjantį. Viskas pasibaigia nelaimių aprašymais 
spaudoje ir nuolatiniu apgailestavimu. Tai tamsioji šios (ir 
kitų panašių) šventės pusė, bet lygiai atsimintina kaip mena
mas ir dėkingumas. Būtų idealu (o to reikėtų siekti), kad 
atostoginis pramogavimas ir visos dėkingumo išraiškos rastų 
tinkamą pusiausvyrą. Vienpusiškumas menkina bet kokios 
šventės prasmę, ją iškreipia, net sukomercina, ir kartais jau 
atrodo, kad tos visos metinės šventės labiausiai tik verslinin
kams reikalingos. Iš tikrųjų taip nėra, bet iš visko galima pa
daryti kreivą įvaizdį, jei tikroji prasmė stumiama į šalį, kad 
labiau ryškėtų šalutiniai dalykai. Mes, lietuviai, išeivijoje, 
kiek įstengdami dar bandome laikytis tikros švenčių prasmės 
ir pramogavimų pusiausvyros. Žinoma, kai kurie, ypač jau
nesnieji, yra labiau linkę derintis prie daugumos, kuri daž
nais atvejais čia jaučiasi laisva ir nepriklausanti nuo senesnių 
tradicijų. Bet ką gi - visi niekada nebuvo ir nebus vienodi. O 
vis dėlto Padėkos dieną švenčiant vertėtų dėkoti ir tiems, 
kurie sudaro sąlygas, kad lietuviškos tradicijos nebūtų už
mirštos. Turėtume dėkoti ir tiems, kurie tas tradicijas ne tik 
išlaiko, bet ir puoselėja, sugeba priderinti prie gyvenamojo 
krašto įvykių ir švenčių. Č.S.

Jubiliejinė konferencija Įsrutyje

Šiame numeryje
Jubiliejinė konferencija Įsrutyje - 1 psl. 

Gyvoji Lietuva Punske - 2 psl. 
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Lietuvių fondo konferencija - 7 psl. 
Pasaka iš gyvenimo - 8 psl.
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Mažoji Lietuva - tai vaka
rinių lietuvių žemė, ilgus metus 
okupuota, bet išsaugojusi lietu
vybę. Lietuviškos veiklos išta
kos Karaliaučiaus krašte veda į 
1988-uosius metus, kai mokyti 
protėvių kalbos pradėta nuo 
būrelių ir kursų. Ši veikla plėtė
si, įsteigtos lietuviškos klasės ir 
fakultatyvai.

1995 m. lietuvių kalbos mo
kytojai, dirbantys Karaliaučiaus 
krašte, susibūrė į sąjungą. Pir
masis jos pirmininkas Juozas 
Miliūnas vadovavo iki 2001 me
tų. Po jo mirties sąjungos vairą 
perėmė Aleksas Bartnikas, 
veiklus, energingas vadovas, 
nestokojantis naujų idėjų ir su
manymų. A. Bartniko iniciatyva 
rugsėjo 3 d. Įsruties (Černia- 
chovsko) pedagoginėje kolegi
joje įvyko Karaliaučiaus krašto 
lietuvių kalbos mokytojų konfe
rencija, skirta sąjungos dešimt
mečiui paminėti.

Daug triūso teko įdėti A. 
Bartnikui ruošiantis šiai konfe
rencijai. Reikėjo ieškoti rėmė
jų, visus sukviesti, sukurti šven
tinę nuotaiką. Jam padėjo mo
kytojos Angelė Nikolajevą ir 
Rita Banel.

Susirinkusius sveikino lie
tuviškas ansamblis “Nadruvė- 
lė” iš Gumbinės (Gusevo) 5- 
osios vidurinės mokyklos, aka
deminis choras “Harmonija”. 
Mokytoja A. Nikolajevą linkėjo 
mokytojams šviesti taip, kad 
šviesa neužgestų. Sąjungos pir
mininkas A. Bartnikas apžvelgė 
per dešimtmetį nueitą kelią, 
prisiminė pirmuosius mokyto
jus, padėkojo dabar dirban
tiems mokytojams už darbą. Tai 
V. Vasiliauskienė, O. Krugliko
va, R. Leonova, Z. Jurevičiūtė, 
A. Bursteikienė, A. Nikolajevą, 
J. Glinskis, L. Glinskienė, S. 
Rumbaitienė, A. Urbaitis, A. 
Karmėlavičius.

Mokytojų sąjungos tikslas 
- sakė A. Bartnikas, - padėti iš
saugoti lietuvybę Karaliaučiaus 
krašte, pažinti jo praeitį, istori
ją, tobulinti mokymo ir auklėji
mo procesą. Dešimt metų ku
riamos sąjungos tradicijos. Tai 
kasmet organizuojama naujųjų 
mokslo metų pradžios šventė, 
Tarptautinė mokytojų diena. 
Lietuviškose ugdymo įstaigose 
švenčiamos valstybinės ir tauti
nės Lietuvos ir Rusijos šventės. 
Kasmet organizuojami semina
rai, konferencijos, mokytojai 
bendrauja ir bendradarbiauja, 
kelia savo dalykinę ir metodinę 
kvalifikaciją, keičiasi darbo pa
tirtimi. Kasmet vyksta lietuvių 
kalbos olimpiados (šiemet buvo 
5-oji), vaikų muzikos festivaliai 
“Skambėk skambėk, lietuviška 
dainele”, mokinių rašinių, pie
šinių, meninio žodžio konkur
sai, ekskursijos į Lietuvą, kitas 
šalis ir po Karaliaučiaus kraštą.

Vadovaujant A. Bartnikui 
Įsruties pedagoginėje kolegijo
je įsteigtas metodinis lietuvių 
kalbos centras, sudarytos lietu
vių kalbos fakultatyvų progra
mos. Karaliaučiaus universitete

Konferencijoje kalba Mažosios Lietuvos fondo atstovė R. Mačiū
nienė. Dešinėje — sąjungos pirmininkas A. Bartnikas. Įsrutis, 
2005.1X3

steigiama lituanistikos katedra.
Dabar Karaliaučiaus krašte 

veikia 24 ugdymo įstaigos su 
lietuvišku etnokultūros kompo
nentu, jose mokosi daugiau 
kaip 300 mokinių, dirba 31 mo
kytojas, sudaryti penki vaikų 
ansambliai.

Nušvietęs nueitą sąjungos 
kelią, A. Bartnikas pristatė rė
mėjus ir partnerius, be kurių 
sąjunga negalėtų gyvuoti ir at
likti minėtų darbų. Tai Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos vyriausy
bės, Lietuvos Švietimo ir moks
lo ministerija, Kaliningrado sri
ties lietuvių tautinė-kultūrinė 
autonomija,, Kaliningrado sri
ties administracijos švietimo ir 
mokslo valdybą, Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija Čikago
je, Mažosios Lietuvos fondas, 
Černiachovsko pedagoginė ko
legija, Marijampolės pedagogi
nė kolegija, Lietuvos konsulatai 
Karaliaučiuje ir Tilžėje.

Įsruties pedagoginės kole
gijos direktorius J. Komarni- 
chij, sveikindamas sąjungos ju
biliejaus proga, sakė, kad tai ir 
kolegijos šventė, nes mokytojai 
eina teisingu keliu, gaivindami 
lietuvybę.

Naujųjų mokslo metų ir są
jungos dešimtmečio proga svei
kino Kaliningrado srities lietu
vių tautinės-kultūrinės autono
mijos pirmininkas A. Muliuolis. 
Be Rusijos valdžios paramos ir 
bendradarbiavimo su ja veikla 
nebūtų galima. A. Muliuolis 
pasidžiaugė, kad Kaliningrado 
35-ajame licėjuje jau yra devy
nios lietuviškos klasės, greitai 
bus visos vienuolika. Autono
mija remia bendruomenes, ku
rios įeina į autonomiją.

Šrities Dūmos atstovai Vy
tautas Lopata linkėjo, kad lie
tuvių kalbos mokytojų šiame 
krašte būtų kuo daugiau.

Černiachovsko mero pava
duotojas M. Volkov savo svei
kinimo kalboje padėkojo A. 
Bartnikui ir jo vadovaujamai 
sąjungai už darbą sakydamas, 
kad tai tarsi langas į Lietuvą.

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento specialistės 
V. Keraminienė ir A. Dumb
liauskienė perskaitė Departa
mento generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko sveikinimą. 
Susirinkusius sveikino Lietuvos 
vicekonsulas Kaliningrade A. 
Kaminskis, Kaliningrado 4- 
osios vidurinės mokyklos direk
torė V. Jurčenko (pasveikinusi 
lietuviškai).

Mažosios Lietuvos fondo 
atstovė R. Mačiūnienė padėko
jo sąjungai už tai, kad ją prista
tė apdovanojimui Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino medaliu ir parodė šį gar
bingą apdovanojimą. Fondas 
remia Karaliaučiaus krašto lie
tuvių kalbos mokytojų semina
rus, konferencijas, apmoka mo
kytojams kelionių į jas išlaidas.

Svečiai ne tik sveikino, lin
kėjo, bet ir atvyko ne tuščiomis 
rankomis - atvežė gausių dova
nų. Prisiminimais apie darbą 
dalijosi O. Kruglikova, R. Leo
nova, kuri perskaitė savo kūry
bos eilėraštį, skirtą pirmajam 
sąjungos pirmininkui mokyto
jui J. Miliūnui.

Apie fakultatyvų darbą kal
bėjo mokytoja A. Bursteikienė. 
Ji dėkojo Departamentui, są
jungai, Kaliningrado srities mo
kyklų vadovams ir visiems rė
mėjams už sudarytas sąlygas 
fakultatyvų darbui.

Mokytojai bendravo prie 
šventinio stalo, lietuvių liaudies 
dainas keitė rusų liaudies dai
nos, skambėjo mokyklinis var
pelis. Visų nuotaika buvo pakili.

Džiaugiamės, kad yra tokia 
sąjunga, dėkojame A. Bartni
kui, kad mes ne tik dirbame, 
bet ir galime praskraidinti savo 
kasdienybę šventinėmis akimir
komis. Dėkojame visiems rė
mėjams už gražią šventę.

Emilija Bukontienė, 
Karaliaučiaus krašto Uljanovo 
(Kraupiško) vidurinės mokyk
los lietuvių kalbos fakultatyvo 

mokytoja
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® RELIGINIAME GYVENIME
Lietuvos vyskupai rugsė

jo 6 d. išplatino laišką tikintie
siems, kuriame kvietė Lietu
vos katalikus užtariamajai 
maldai, prašant paguodos žu
vusiųjų šeimoms, stiprybės ir 
ryžto nukentėjusiems. Laiške 
primenama, jog atgimimo 
metais JAV tikinčiųjų bend
ruomenės dosniai šelpė Lie
tuvos Bažnyčią ir padėjo atsi
gauti po sovietinės priespau
dos. Prašoma pareikšti krikš
čionišką solidarumą ir suteikti 
paramos būsto ir maisto ne
turintiems Luizianos ir nu
kentėjusio Pietinės Amerikos 
pakraščio žmonėms per Lie
tuvos Caritas organizaciją.

Seminarus tikybos moky
tojams rugpjūčio 21-26 d.d. 
pagal programą “Susitikimai 
su Biblijos veikėjais tikybos 
pamokose” Klaipėdoje ir Ra
seiniuose vedė Eisenstadto 
(Austrija) Religijos pedagogi
kos instituto mokslinė bend
radarbė Hannelore Jeagle. 
Dalyvavo 47 tikybos mokyto
jai iš Kauno ir Telšių vyskupi
jų, tobulino kūrybiško pamo
kos organizavimo įgūdžius, 
gilinosi į Šventojo Rašto nag
rinėjimo galimybes per tiky
bos pamokas. Mokytojai ypač 
teigiamai įvertino seminarų 
medžiagos praktiškumą - mo
kymą inscenizuoti, kurti foto- 
reportažus.

Tradicinis maldos žygis į 
Trakų šventovę nuo Vilniaus 
Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinos koplyčios įvyko rug
sėjo 3 d. Žygiui vadovavo Vei
viržėnų parapijos emeritas 
kun. Klemensas Puidokas, jį 
surengė maldininkai iš Vil
niaus, Kauno, Telšių, Kretin
gos ir Šiaulių vyskupijų. Lent
varyje 200 dalyvių su klebonu 
Tadeuš Aleksandrovičiumi ir 
parapijiečiais pagerbė stebuk
lais garsėjantį Švč. Mergelės 
Marijos Nepaliaujamos Pa
galbos paveikslą. Vakare mal
dininkai pasiekė Trakus ir 
meldėsi prie pirmojo Lietu
voje stebuklais pagarsėjusio 
Marijos Lietuvos Globėjos 
paveikslo. Per naktį vyko Švč. 
Sakramento adoracija, o iš ry
to Mišias aukojo Trakų šven
tovės emeritas jubiliatas 
mons. Vytautas Pranciškus 
Rūkas.

Kauno paminklinėje Pri
sikėlimo šventovėje rugpjūčio 
31 d. pagerbta Fatimos Dievo 
Motina Marija. Jos statula bu

vo įnešta į šventovę, kur sugie
dota Marijos litanija, vado
vaujant klebonui kun. V. Gri
garavičiui. Kun. K. Ambrasas, 
SJ, vedė padėkos maldą. Kle
bonas aukojo Mišias, pristatė 
katalikiškos Tradicijų, šeimos 
ir nuosavybės; gynimo organi
zacijos, įsikūrusios 26 pasau
lio kraštuose, misiją ir veiklą, 
priminė Marijos pasirodymo 
Fatimoje istoriją. Po Mišių 
melstasi ir giedota prie Mari
jos statulos.

Mokslo metų atidarymo 
konferencija tikybos mokyto
jams “Atverkime duris Kris
tui” rugpjūčio 26 d. prasidėjo 
Kauno arkikatedroje bazili
koje Mišiomis, kurioms vado
vavo arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius. Kon
ferencija vyko arkivyskupijos 
salėje, kur dalyviai klausėsi 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto 
dekano prel. doc. dr. Vytauto 
Stepono Vaičiūno, OFŠ, pra
nešimo apie katalikų tikybos 
mokymo raidą nuo Atgimimo 
laikotarpio iki šiandienos. 
Kauno arkivyskupijos kate
chetikos centro uadoyė Jolan
ta Jančiukienė peržvelgė pra
ėjusių ir ateinančių mokslo 
metų darbą. Kauno arkivys
kupas S. Tamkevičius išsakė 
savo pastabas dėl katalikų ti
kybos eksperimentinės prog
ramos.

Kauno jėzuitų gimnazija 
rugsėjo 1 d. mokslo metus 
pradėjo Mišiomis Šv.Pranciš- 
kaus Ksavero šventovėje. Mi
šias koncelebravo gimnazijos 
direktorius kun. G. Vitkus, 
SJ, kun. K. Ambrasas, SJ, ir 
kun. A. Sederavičius, SJ. Po 
Mišių sveikinimo žodį tarė V. 
Margevičienė, seimo narys E. 
Vareikis. Kauno jėzuitų gina- 
zija priklauso 66 pasaulio vals
tybėse veikiančiai 1869 jėzuitų 
pradinių ir vidurinių mokyklų, 
kolegijų ir universitetų siste
mai, kur kasmet mokosi apie 
2 mln. ugdytinių. Šiemet Kau
no jėzuitų gimnazijos 5-12 
klasėse mokysis per 700 
moksleivių. Gimnazija yra ge
riausių Lietuvos bendrojo la
vinimo mokyklų dešimtuke, 
per 90% mokinių laiko valsty
binius brandos egzaminus ir 
įstoja mokytis į Lietuvos ir už
sienio aukštąsias mokyklas 
bei kolegijas, daugelis tęsia 
mokslus magistrantūroje ir 
doktorantūroje.

Gyvoji Lietuva Punske
Tėvynės sąjungos veikėjas Andrius Kubilius, paviešėjęs Punske (Lenkijoje), 
parašė savo įspūdžius “Veide” ir “Aušroje” (16 nr.) pavadinimu 

“Apie išėjusią Lietuvą”. Čia pateikiamas jo straipsnio tekstas.
Netoli Punsko sėdžiu ant ežero kranto ir 

klausausi punskiečių dainų. Ansamblis keičia 
ansamblį, ne tik seneliai, bet ir visiški vaikai ar 
paaugliai traukia dzūkiškas dainas ir tvirtai try
pia scenoje. Besiklausydamas neišvengiamai 
pradedi lyginti - Punsko miestelyje tik pusantro 
tūkstančio gyventojų, visame valsčiuje - vos apie 
keturis tūkstančius, o ansamblių, chorų, muzi
kantų ir dainininkų, atrodo, kur kas daugiau nei 
kokiame Lietuvos rajone, kuriame gyventojų 
vos ne dešimt kartų daugiau. Paradoksas - lietu
vybės dvasia Punske juntama gerokai stipriau 
nei kokiame nors panašaus dydžio Lietuvos 
miestelyje. Kampuočių kaime netoli Punsko ap
lankome ūkininko Juozo Pečiulio žemėje pasta
tytą paminklą Kovo 11-ajai atminti, sodiname 
ąžuolą Laisvės ąžuolyne ir patys savęs klausia
me, o kur Lietuvoje pastatytas paminklas Kovo 
11-ajai atminti. Pravažiuodami apžiūrime gražias 
stiprių ūkininkų sodybas ir vos ne kiekvienoje jų 
regime arba Gedimino stulpus, išmūrytus namo 
sienoje, arba tautiniais ornamentais išdailintą 
didelį koplytstulpį.

A. Kubilius sodina ąžuoliuką Kampuočiuose
Ntr. I. Gasperavičiutės

Ir neišvengiamai pradedi su nostalgija mąs
tyti - o kaip mes gyventume šiandien, jeigu visi 
Lietuvos miesteliai ir kaimai pulsuotų ta lietuvy
bės .dvasia, ta iš lietuviškos žemės gelmių sruve
nančia paprasta kultūra ir orumu, ta bendruo
meniškumo stiprybe, ką matai kiekviename 
žingsnyje, besidairydamas po Punsko žemę. 
Punskiečiai tai išsaugojo, o mes dažniausiai esa
me tai praradę. Ir labai sunkiai atrandame.

Negailestinga istorija atskyrė Punską nuo 
Lietuvos. Lietuva buvo priversta išeiti iš Punsko. 
Punske liko lietuviška dvasia, liko lietuviškas gy
venimas, bet Lietuva liko už ribos. Tačiau lietu
vybė liko Punske, o iš Lietuvos ji beveik išėjo. 
Punske nereikia ieškoti patriotų, kurių stoka 
Lietuvoje rūpinasi prezidentas Valdas Adamkus 
ir Algimantas Šindeikis. Punske patriotai vaikš
to gatvėmis - jau pražilę ir dar į mokyklą neinantys.

Iš kairės: prof. Z. Zinkevičius ir A. Kubilius
Ntr. I. Gasperavičiutės

Lietuvoje kolūkiai sunaikino ne tik ūkinin
kus, bet ir ūkininkų kultūrą, bendruomeniškumo 
dvasią, tik dabar labai palengva ir sunkiai atran
damą. Sovietmetis iš geografinio ir administra
cinio vieneto - Lietuvos išvalė, išvarė tai, kas 
sudaro žodžio “Lietuva” dvasinį turinį. Todėl 
taip sunkiai ir atgimstame. Nes per penkiasde- 
šjmt okupacijos metų Lietuva išėjo iš Lietuvos. 
Žinoma, ne pati išėjo, buvo išvaryta, bet šian
dien galime tik su nostalgija kalbėti apie tą 
“išėjusią Lietuvą”, kurios dvasia taip smagu pa
kvėpuoti Punske.

Be abejo, ir Lenkija buvo sovietizuojama, ir 
Punsko ūkininkams teko iškęsti ne vieną so
cialistinės Lenkijos ekonominę nesąmonę, bet 
vis dėlto ir anoje Lenkijoje jie sugebėjo išlikti 
ūkininkais. Ir stipriais ūkininkais. Lietuvybę te
ko ginti ne tiek nuo socialistinės ekonomikos, 
kiek nuo pavojaus būti ištirpintiems didžiojoje 
Lenkijoje. Gal ta savigynos dvasia ir buvo tas la
bai stiprus konservantas, išsaugojęs lietuvybę, iš
saugojęs Lietuvą Punske.

Sparčiai besikeičianti Lietuva dar sovietme
čiu susirūpino istorinio paveldo išsaugojimu. 
Buvo atstatyta Trakų pilis, atsirado lietuviškas 
skansenas - Rumšiškės. Mes galime pamatyti, 
kokiuose namuose gyveno, kokius įrankius nau
dojo buvusieji toje “išėjusioje Lietuvoje”. Bet 
dvasios šie daiktai neatgamina.

Norint pajusti “išėjusios Lietuvos” dvasią, 
reikia važiuoti į Punską. Nes Punskas yra tikros 
“išėjusios Lietuvos” Rumšiškės. Nėra ten gal la- 
bai daug senų pastatų, namus šiaudiniais stogais 
gali pamatyti tik Punsko pakraštyje pastatytame 
Punsko skansene, o ūkininkų pastatai spindi eu
ropietiška modernybe, tačiau kasdienio gyveni
mo dvasia ten yra iš tos - “išėjusios Lietuvos”.

Punske visu kūnu jauti tą skausmingą lietu
viškos istorijos paradoksą - administracinė Lie
tuva išėjo iš Punsko. Negrįžtamai. Tačiau dva
sios Lietuva, per sovietmetį išėjusi iš administra
cinės Lietuvos, liko išsaugota ir užkonservuota 
Punske. Nesunaikinamai.

Būdamas Punske, pasijuntu išeiviu. Nes is
torijos vingiai atskyrė mus, gyvenančiuosius Lie
tuvoje, nuo tos “išėjusios Lietuvos”, išlikusios 
Punske ar tarp tų, kurie nuo okupacijos bėgo į 
Vakarus, ant savo pečių išsinešdami ir dalelę tos 
“išėjusios Lietuvos”. Punske pasijuntu trumpam 
grįžęs į Lietuvą. Andrius Kubilius

Pasaulio jaunimo dienose Vokietijoje, Marienfelde, su vigilijoj dalyvavusiu jaunimu susitikti atvyko popiežius 
Benediktas XVI. Kairėje - Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis Ntr. R. Samonytės

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Pasaulio jaunimo dienų dalyviai Salzbergo druskos kasykloje Ntr. R. Samonytės

Įspūdinga kelionė per Žemaitiją
KUN. K. AMBRASAS, SJ 

Žemaičių Kalvarija
Šventovėje naujovė — Tu

rino drobulės kopija, kurios 
pasižiūrėti ne vienas užsuka. 
Pamenu tą metą, kai Italijoje 
Turino mieste mačiau jos ori
ginalą apytamsėje katedroje. 
Dabar, pasimeldę pusvalan- 
džiuką, nedidelė mūsų grupė 
- septyniukė - išsileidome į 
žygį. Gerai nežinodami kry
žiaus kelio stočių išsidėstymo, 
pradėjome eiti svarbiausiuoju 
keliu, kuriuo pamatėme greitu 
žingsniu žengiantį nemažą 
žmonių būrį. Priekyje ėjo ke
lios vėliavos, baltai apsirengu
sių mergaičių būrys, keli patar
nautojai, skardėjo per garsia
kalbį kalbamos maldos, gies
mės. Net nesitikėjau, kad tose 
maldininkų gretose pamatysiu 
Lukšių kleboną Gvidoną Puši- 
naitį. Kai kunigas, nešęs 
monstranciją atėjo prie koply
čios ir rengėsi palaiminti, pa
mačiau, kad čia buvo vysk. Jo
nas Boruta, palaiminęs maldi
ninkus, vėl sparčiai nužygiavo 
šventovės pusėn, o mūsų sep
tyniukė, šiaip taip susiradusi 
pirmąją kelio stotį, pradėjo 
dvidešimties kelio stočių žygį. 
Nors būtų koks planelis ar 
nuorodos. Jokios rodyklės, jo
kio planelio, jokios žymės, kur 
po kalnelius, po klonelius ir 
už namų išdėstytos tos kelio 
stotys. Geriausias kelrodys - 
pasiklausti žmonių, bet, deja, 
ne visi vietiniai, ne visi ir kra- 
žiečiai žino kelio stotis. Kai 
kur reikia net geroką kelio 
tarpsnį grįžti ir vėl iš naujo ieš
koti, kai kur net prieš statų 
kalną pasikabarioti. Apie kelio 
vidurį susitikome tais pačiais 
keliais bekeliaujančią gal sep
tynių ar aštuonių maldininkų 
kitą grupę, kuriai vadovavo 
dvi pagyvenusios, bet, matyt, 
tikros žemaitės, kurios pasi
siūlė su mumis keliauti. Tada 
jau nebereikėjo mums ieškoti. 
Jos, gerai žinodamos visus po
sūkius per kapus, pakalnes ir 
kalnelius, bet nelabai gerai nu- 
laikydamos žemaitišką melo
diją, bet vis viena gerai mums 
buvo todėl, kad jau iš tam tyčia 
jų apskolintų knygelių jau ga
lėjome šiaip taip pritarti gies
mei ir maldoms, kurios buvo 
surašytos senovine kalba tose 
nedidelėse, daugelio rankų 
nučiupinėtose knygelėse. Mū

sų maldingoji kelionė baigėsi 
sparčiai žengiant asfaltuotu 
keliu, kuriuo eidami kalbė
jome Visų Šventųjų litaniją, o 
jos pabaigoje, kur vyskupas 
palaimino su Švenčiausiuoju, 
dabar išaugusį dar keliais mal
dininkais būrelį, pačioje pabai
goje trumpai pasimeldęs pats 
palaiminau kryžiaus ženklu ir 
nužygiavome prie šventovės, 
kur septintą valandą dalyvavo
me šv. Mišiose, po kurių sėdo
me į vežėčias ir, gerokai pakly- 
dinėję ir dukart sugrįžę, paga
liau suradome kitą per laukus 
kelią į Telšius, Plungę ir Luo
kę, kur pakeliui pamatėme dar 
kelis bažnytkaimius.

Medvėgalis
Pasisukiojus lygiais ir 

daug kur sparčiai taisomais 
keliais, kurių čia pakelės, čia 
patys vidurkeliai lyginami, 
aukštinami, voluojami ir plati
nami, susidarai aiškų įspūdį, 
kad Žemaitija, nors jau ir turė
dama neblogus kelius, bet nū
nai dar sparčiai juos tiesina, 
platina, gerina ir asfaltuoja, 
nes šen ten išdėstytos įvairios 
kelių tiesimo mašinos, veža
mos žemės ir žvyras, skalda ir 
kitos prie šių darbų reikalin
gos medžiagos liudija apie dar
bų apimtį.

Tais keliais važiuojant, tik
rai yra ko pasižiūrėti į tą dai
nomis apdainuotą, kalneliais 
ir miškeliais padabintą kraštą. 
Pasukę į vieną neplatų vieške
lį, privažiavome tam tyčia skir
tą stendą su visais, kaip bū
davo užsienyje, paaiškinimais, 
pavadinimais ir kitais reikalin
gais rimtai lankytinai vietai 
ženklais.

Į kalną kopdami pamatė
me, kad apniukęs oras jau vir
to lietumi ir spėjusį šiek tiek 
pradžiūti šieną grėbiantys že
maičiai sulindo po priekaba 
nuo lietaus, bet mūsų septy
niukė, vadovaujama naujo ka
raliaus Mindaugo ir lydima 
kunigaikščio Tautvydo, apsi
ginklavusi skėčiais ir siaustė- 
mis, sparčiai kopė, nepaisyda
ma prakiurusios padangės ne
gandų, kurios, ačiū Dievui, ne
trukus baigėsi ir, nors mes pa
sisiūlėme broliams žemaitė- 
liams į talką, bet taip ir nepri
reikė mūsų pagalbos, - jie pa
tys visa šeimyna darniai valė 
šieną, o mes kopėme į pačią 
viršūnę, iš kur atsiskleidė aki
ratis su kalneliais, miškeliais, 

kloneliais ir pabarėliais. Žino
ma, gaila, kad dėl grasinančių 
pilnų drėgmės ir perkūnijų de
besų laivų negalėjome ilgiau 
pabūti nei ant kalno, nei pasi
grožėti apylinkėmis, bet ir tai 
džiugu, kad pirmąsyk pamaty
tas vienas iš aukščiausių Lie
tuvos kalnų.

Šatrija
Čionai nei jokių ženkles

nių rodyklių, nei stendų, nei 
jokių nuorodų nėra. Tik vie
noje vietoje nežymus kelia- 
ženklis - Šatrija - paliudija, 
jog mūsų pasirinktoji kryptis - 
teisinga. Įvažiavus į gan purvi
ną, jokių svečių ir, regis, daž
nesnių lankytojų nelaukiantį 
keliuką, kuriuo įsilėkėjęs mū
sų vairuotojas gan sėkmingai 
lakino savo vežėčias vis aukš
tyn, kolei privažiavome, atro
do, jau gana įsismaginusių jau
nuolių būrelį, kurie garsiai 
virkdė radijolą ar panašų mu
zikos prietaisą. Jo garsiakal
biai visa gerkle plyšojo ramiai 
stūkstančio kalno papėdėje.

Per šlapias žoles, dar vis 
tebežydinčius dobilus, palin
kusias smilgas jau anksčiau 
kažkieno išvažinėtu ir nuvaikš
čiotu keleliu patraukus viršun, 
netrukus pamatai platėjantį 
akiratį.

Dar plačiau ir didingiau 
atsiskleidžia apylinkės negu 
nuo Medvėgalio. Dar toliau 
gali žvelgti į tolį. Už dešimčių 
kilometrų vos ne vOs matai dū
luojančius miškus, kur ne kur 
kyšančius šventovių bokštus, 
bažnytkaimių pabirusius namus. 
Tų pamiškių, dažnai kur žy
dinčiomis lankomis apjuostų, 
baltais ir kitokiais žiedais pa
margintomis, visokių guotų, 
pabarėlių, sodybų ir sodnelių 
pakaišytus įvairumas, o jau tų 
visokiausių miško juostų išrai
žytus. Kur jau čia nesudainuo
si sieloje Maironio posmo: 
Graži tu, mano brangi tėvyne...

Tikrai raudonuose saulė
lydžio gaisuose paskendusi, 
tolimų, net aiškiai akimi 
neįžvelgiamų akiračių tams- 
mėlėse miglose nunirusi, aps
čiu šiemetinės drėgmės glėbiu 
apkabinta tįso per dešimtis ki
lometrų gojais, kloniais nusags
tyta Žemaitija. Jos žaluma, 
miškų tyla gaivina miesto 
pilkumos išvargintą akį, rami
na triukšmo išbelstą sielą.

(Bus daugiau)

lAl SAVAITE
Svarstys “Mažeikių naftos” 

pardavimą
Lietuvos seimas rugsėjo 

29 d. priėmė svarstyti įstaty
mus, kurie suteikia įgalioji
mus vyriausybei pirkti ir nau
jam savininkui parduoti Rusi
jos “Jukos” valdomas “Ma
žeikių naftos” akcijas, tam 
skolinantis iki 3 bin. litų, taip 
pat naujam įmonės savininkui 
parduoti dalį dabar valstybės 
turimų įmonės akcijų. Įstaty
mus numatyta svarstyti spalio 
13 d., iki tol išvadas rengs sei
mo Ekonomikos komitetas ir 
biudžeto bei finansų komitetai.

Dabar vyriausybė turi 
40.66% akcijų, “Jukos” - 
53.7%. Biržos kaina pastaroji 
dalis yra verta 4.8 bin. litų. 
“Jukos” sulaukus bilijoninių 
ieškinių dėl tariamų mokesčių 
nepriemokų, firma yra ant 
žlugimo ribos ir parduoda 
turtą? Pagrindiniai “Jukos” 
akcininkai ir buvę vadovai - 
kalėjime. “Mažeikių nafta” 
yra pagrindinė degalų tiekėja 
Lietuvos rinkai, taip pat didži
ausia eksportuotoja bei dau
giausia pelno uždirbanti Lie
tuvos įmonė. Bendrovė dar 
valdo Būtingės terminalą bei 
Biržų naftotiekį.

Siūlo mažinti kainas
Valstiečių ir Naujosios 

demokratijos frakcija parengė 
rezoliuciją, kurioje vyriausy
bei siūloma spartinti biode- 
galų naudojimo terminus, did
inti jų maišymo į benziną ir 
dyzeliną kiekius, remti biode- 
galų gamybos įmonių kūrimą
si, kad sumažėtų degalų kai
nos. Biodegalų vartojimo ska
tinimas yra vienas iš dviejų 
įmanomų degalų kainų mažini
mo būdų. Antrojo būdo - ak
cizų degalams sumažinimo 
siūloma nesvarstyti, nes jis su
mažintų biudžeto pajamas. Be 
to, akcizams mažinti reikėtų 
prašyti Eujopoš komisijos lei
dimo.

Rezoliucijos siūlytojai 
skaičiuoja, kad biodegalų ža
liavos žemdirbiai gali jau da
bar pateikti daugiau kaip 
100,000 tonų bioetanolio ir 
apie 70,000 tonų rapso metilo 
esterio gamybai per metus. 
Atsiradus poreikiui, tvirtina
ma, kad.šių žaliavų gamybą 
nesunkiai galima būtų padi
dinti. Šiuo metu didžioji dalis 
Lietuvoje pagamintų biode
galų yra parduodama užsie
nyje. Žemės ūkio rūmų duo
menimis, biodyzelino tona 
kainuoja apie 330 litų pigiau 
negu dyzeline.

Avarija neįtartina
ELTA skelbia, kad po 

spalio 6 d. įvykusios apklau
sos sudužusio Rusijos naikin
tuvo Su-27 lakūnui Valerijui 
Trojanovui panaikinti įtarimai 
dėl tarptautinių skrydžių tai
syklių pažeidimo. Taip pat nu
trauktas po avarijos pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl netei
sėto oro erdvės pažeidimo ir 
panaikinta kardomoji prie
monė lakūnui (namų areštas).

Avarijos vietoje rasta nai
kintuvo sistema “savas-sveti- 
mas” ir kitos orlaivio nuolau
žos, iki šiol saugotos kaip

LIETUVOJE
daiktiniai įrodymai, gali būti 
sunaikintos Lietuvoje arba 
perduotos Rusijai. Avarijos, 
įvykusios rugsėjo 15 d. Šakių 
rajone, priežastis tyrusi tarp
žinybinė komisija paskelbė, 
kad katastrofą lėmė organiza
cinių, techninių ir žmogiškųjų 
veiksnių visuma. Išvadose tei
giama, jog klaidų skrydžio 
metu padarė tiek pakankamai 
patirties neturėjęs lakūnas, 
tiek skrydžio valdymo tarny
bos. Nors orlaivis buvo tech
niškai tvarkingas, prieš skrydį 
jis esą nebuvo tinkamai ap
žiūrėtas.

Stabdys statybas
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus paragino vy
riausybės atstovą Klaipėdos 
apskrityje ir Generalinę pro
kuratūrą kreiptis į teismą, kad 
būtų panaikinti leidimai staty
boms Kuršių nerijoje, kurie 
buvo išduoti pažeidžiant įsta
tymus. Prezidento teigimu, 
pastarųjų metų statybos Ne
ringoje - yra iššaukiantis vieti
nės administracijos teisinio 
nihilizmo pavyzdys, kurio per 
ilgai nepastebėjo ir centrinė 
valdžia. Nelegalios statybos į 
UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą įtrauktoje Kuršių neri
joje sukėlė didelį žiniasklai- 
dos ir valdžios susidomėjimą.

BERN žiniomis, aplinkos 
ministeris A. Kundrotas pa
tvirtino, kad pastaraisiais me
tais Kuršių nerijoje buvo pa
tvirtinta 110 detaliųjų planų. 
Iš jų keturių teisėtumą jau 
tiria prokuratūra, dar keturi 
planai artimiausiu metu bus 
perduoti vyriausybės atstovui 
Klaipėdos apskrityje, kad šis 
“imtųsi veiksmų”.

Didėjo korupcija
Tarptautinės nevyriausy

binės organizacijos “Transpa
rency International” duomeni
mis, korupcija Lietuvoje jau 
ketverius metus nemažėja, o 
pastaruosius trejus - net didė
ja, praneša ELTA-LGTIC. 
Organizacijos Lietuvos skyriaus 
vadovas Rytis Juozapavičius 
tvirtina, kad kova su korup
cija Lietuvoje yra atsidūrusi 
aklavietėje, o didžiausia prob
lema - ne blogi įstatymai, bet 
neefektyvus jų įgyvendinimas.

“Mūsų įspūdis - kad poli
tinis elitas pats yra gana ko- 
rumpuotas ir stokoja valios 
išsiaiškinti, kas yra jų tikro
sios vertybės. Mes siūlome po
litikams atkreipti dėmesį į jų 
pačių etiką, kurti modernią 
valstybės tarnybą ir užtikrinti, 
kad specialiosios tarnybos ga
lėtų panaudoti visas priemo
nes asmenų, kurie laikomi ko- 
rumpuotias, atžvilgiu. Įstaty
mai yra sukurti, bet jie neveikia.”

Rugsėjo 30 d. Vilniuje vy
ko pasitarimas apie korupciją 
Lietuvoje, bandyta surasti tin
kamus jos sprendimus - naujų 
įstatymų priėmimo galimybė, 
efektyvesni esamų teisės aktų 
įgyvendinimo būdai. Dalyvavo 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, Didžiosios Britanijos 
ambasadorius Colin Roberts, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
vadovas Povilas Malakauskas, 
kiti tarnybos atstovai, vers
lininkai. RSJ
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Laisvės kovotojas Bartkus
s. SAJAUSKAS

Dėl Tavęs, o Tėvyne, šiandien aš 
kovoju,

Dėl Tavęs, dėl Tavųjų vaikų! 
Dėl Tavęs ir gyvybę statau

į pavojų,
Tavo laisvei tuo kelią grindžiu.

Alkupėnas, “Tėvynei”, 1948

Jeigu kas paklaustų, kas at
vedė į Lietuvos laisvės kovoto
jų gretas kapitoną Joną Žemaitį 
(vėliau Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio prezidiumo pirminin
ką, Lietuvos prezidento parei
gas ėjusį generolą), teisingas 
atsakymas būtų - Petras Bart
kus, priėmęs jo priesaiką, ap
ginklavęs ir atvedęs pas Že
benkšties rinktinės vadą Juozą 
Čeponį-Budrį. Vėliau Petras 
Bartkus, turėjęs didžiulį J. Že
maičio-Vytauto pasitikėjimą, 
nuolat būdavo greta. Iš pradžių 
J. Žemaitis jį paskyrė kuriamos 
“Žaibo” apygardos štabo nariu. 
Vėliau, Jungtinės Kęstučio 
rinktinės štabo organizacinio 
skyriaus viršininku, dar vėliau 
štabo viršininku, naujai įsteig
tos Prisikėlimo apygardos va
du. Nors Petras buvo 12 metų 

Petro Bartkaus-Alkupėno eilėraščius jo tėviškėje dainuoja Angelė Petrauskaitė-Olbikienė, Paulina
Keparutytė-Grigaliūnienė ir Rūta Keparutytė-Telešienė

Ntr. S. Sajausko

jaunesnis už J. Žemaitį, bet va
das visada su juo tardavosi. 
Kartą net susilaukė kovos bro
lių priekaištų, kad pasiduodąs 
studento įtakai, į ką Žemaitis 
atsakęs: “...aš džiaugiuosi, kad 
dar sugebu pasiduoti gerai įta
kai”. Ir išties, Petras Bartkus 
buvo apsigimęs organizatorius. 
Kartu tai buvo jautrios sielos 
romantikas, rašęs eiles, kurios, 
pritaikius melodiją, buvo pla
čiai dainuojamos ne tik parti
zanų, bet ir kaimuose. Žemaitis 
jį mylėjo kaip savo jaunesnįjį 
brolį.

1949 m. vasario mėnesį 
Petras Bartkus su savo būriu 
sutiko ir lydėjo “Dainavos” ir 
“Tauro” apygardų vadus - 
Adolfą Ramanauską-Vanagą ir 
Aleksandrą Grybiną-Faustą, 
vykstančius į vadų suvažiavimą 
Minaičiuose. Čia, kartu su ki
tais partizanų vadais, sudarė 
LLKS tarybos prezidiumą, kaip 
jo narys (sekretorius) pasirašė 
LLKS 1949 m. vasario 16-osios 
deklaraciją, rinko LLKS tary
bos prezidiumo pirmininku J. 
Žemaitį-Vytautą. Jo paskirtas 
Gynybos pajėgų štabo Žvalgy
bos skyriaus viršininku P Bart-

Prisikėlimo apygardos vadas 
Petras Bartkus-Zadgaila

kus išvyko perimti pareigų. Ta
čiau MGB agentui pranešus, 
Užpelkių miške pateko į oku
pantų pasalą ir žuvo kartu su 
dviem Prisikėlimo apygardos 
štabo nariais Vytautu Sniuoliu- 
Svajūnu ir Bronium Liesiu- 
Naktimi.

Petras Bartkus, gavęs nau
jas pareigas, visada keitė ir sla
pyvardžius - Žadgaila, Dargis, 
Sąžinė. O kaip poetas partiza

niškos poezijos rinkinyje Kovos 
keliu žengiant, Prisikėlimo apy
gardos laikraščiuose Prisikėli
mo ugnis, Prie rymančio Rūpin
tojėlio pasirašinėjo literatūriniu 
pseudonimu Alkupėnas.

Slapyvardis kilęs nuo gim
tajame Pakapumio kaime (Ra
seinių raj.) tekančio upeliuko 
Alkupys. Jis žuvo vos 25 metų. 
Tai buvo partizano idealas, ne
vartojo alkoholinių gėrimų, iš
tvermingas, galėjęs per naktį 
miškais nueiti didžiausius at
stumus ir, svarbiausia, nepa
prastai mylėjęs savo Tėvynę, 
savo gyvenimu užmokėjęs už 
jos laisvę. Kartu tai jautrios sie
los lyriškas poetas, kurio eiles, 
pritaikius melodiją, plačiai dai
navo ne tik partizanai, bet ir 
kaimuose. Po mirties jam, vie
nam iš aštuonių žymiausių Lie
tuvos partizanų, buvo suteiktas 
aukščiausias garbės žymuo - 
Laisvės kovotojo karžygio var
das. Lietuvai iškovojus Nepri
klausomybę, jam suteiktas ma
joro karinis laipsnis ir Vyčio 
kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas. 
Šių metų liepos mėn. 30 d. jam 
būtų sukakę 80 metų. Pažymint 
jubiliejų rugpjūčio 27 d. jo gar
bei vyko renginiai Raseiniuose 
- šv. Mišios šventovėje, tėvų 
kapo lankymas Raseinių kapi
nėse, mitingas jo tėviškėje prie 
paminklo, kuriame prisimini
mais dalijosi jo bendražygis, 
vienintelis gyvas Lietuvoje apy
gardos vadas (ėjęs vado parei
gas) Vyčio kryžiaus ordino 2- 
ojo laipsnio kovotojas Viktoras 
Šniuolis-Vitvytis, partizanas

Vytautas Smitrius-Gilė, gausūs 
Bartkų giminės trijų kartų at
stovai.- Renginio organizatorius 
Algimantas Petrauskas pristatė 
išvakarėse išleistą savo knygelę 
Tėvynei jo plakė širdis, skirtą 
Petrui Bartkui atminti. Rengi
nyje taip pat dalyvavo Kauno 
šaulių ansamblis, Petro Bart
kaus eilių žodžiais dainavo se
serys Paulina Grigaliūnienė ir 
Rūta Telešienė. Lietuvos lais
vės karžygio garbei Petro Bart
kaus garbei sugiedoto Lietuvos 
himno garsai nuvilnijo jo tėviš
kės laukais “iki pačio dangaus”, 
palikdama viltį, kad jo vardu 
bus pavadinta Raseinių Kalno 
vidurinė mokykla, kurioje tau
tos didvyris gavo pirmąsias 
patriotizmo pamokas.

Partizaniškų dainų ir eilėraš
čių rinkinys. Jame Alkupėno 
slapyvardžiu buvo išspausdinti 
Petro Bartkaus eilėraščiai

Partizanas Viktoras Sniuolis-vyi*?“*Partizanas Viktoras » Daminklo Petro Bartkaus-Zadgailos Jonas Smitnus-G.le pne pam Ntr. S. Sajausko
teviskeje ___________________________
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Kanada pasieks Vakarų Lietuvą
Šių metų spalio mėnesį Ka

nada reprezentuos save vakari
niuose Lietuvos regionuose. Ti
kimasi, kad visą mėnesį truk
siantys įvairūs kultūriniai ren
giniai ir akademinė veikla pa
teisins viltis, jog ne tik Vilniaus, 
bet ir daugelis Lietuvos gyven
tojų susipažins su kanadiečių 
menininkų talentais ir daugia- 
kultūrine visuomene.*

Spalio 3-7 d. Šiaulių uni
versitete bus žymima “Kanados 
savaitė”. Spalio 7-8 d. d. įvyko 
4-oji Baltijos šalių regiono Ka
nados studijų konferencija or
ganizuojama Humanitarinių 
mokslų fakulteto kartu su Lie
tuvos Kanados studijų draugija.

Pagrindine konferencijos 
tema Kanada - visuomenė ir in
dividas pasisakys 31 dalyvis iš 9 
šalių. Šią konferenciją remia 
Kanados Užsienio reikalų mi
nisterijos Tarptautinių akade
minių ryšių skyrius. Konferen
cijos koordinatorė - Šiaulių 
universiteto docentė Regina 
Kvašytė.

Kanados studijų srityje 
Šiaulių universitetas yra viena 
iš aktyviausių Lietuvos aukšto
jo mokslo institucijų. Humani
tarinių mokslų fakultete Kana
dos auditorija veikia nuo 2001 
m., Vytauto Didžiojo universi
tetas ir Vilniaus universitetas 
taip pat aktyviai dalyvauja Ka
nados studijų veikloje ir turi 
Kanados auditorijas.

Studentai ir lankytojai 
Šiaulių universitete taip pat ga
lės aplankyti keliaujančią Ka
nados studijų naujausių knygų 
parodą. Tai Kanadoje išleistos 
knygos apie Kanados visuome
nę, istoriją, ekonomiką ir politi
nę sistemą. Šią kolekciją surin

Mažosios Lietuvos fondas
Mažosios Lietuvos fondas lietuvybės ugdy

tojus Karaliaučiaus krašte pradėjo remti 1995 
m. ir atidžiai sekė veiklos plėtotę susibūrus 
mokytojams į sąjungą. Pirmasis pirmininkas 
Juozas Miliūnas Fondą nuolat informavo apie 
įvairius sunkumus ir pažangą, buvo labai dė
kingas už tuo metu labai reikalingą finansinę 
pagalbą būtiniausioms mokymo priemonėms 
įsigyti ir pašalpą keliems mokytojams. Labai 
vertino mūsų atstovės Rūtos Mačiūnienės įsi
jungimą į organizacinius darbus ir dalyvavimą 
įvairiuose renginiuose.

Malonu skaityti, kad dabartinis sąjungos 
pirmininkas Aleksas Bartnikas sėkmingai tęsia 
Juozo Miliūno darbą. Nuo paskutinio J. Mi
liūno pranešimo mokinių ir mokytojų skaičius

padidėjo dvigubai, vaikų folkloriniai ansamb
liai sustiprėjo. Visa veikla žymiai pagyvėjo, 
prisitaikė prie sąlygų, žengia pirmyn su pažan- 
gėjančia aplinka.

Džiugu, kad mūsų atstovė Rūta Mačiū
nienė buvo pristatyta Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordinu-medaliu apdovano
jimui. Jos meilė tam nuniokotam protėvių 
kraštui, asmeninis dalyvavimas ir talka įvai
riuose renginiuose neliko nepastebėti. Be to, ji 
Fondui aukojusių dėka atvyksta į Karaliau
čiaus kraštą ne tuščiomis rankomis. Čia ypač 
turime būti dėkingi Tautos fondui Kanadoje, 
kuris paskyrė stamboką sumą lietuvybės ugdy
mui Karaliaučiaus krašte.

I. Adomavičienė

ko Kanados ambasados skyrius 
Vilniuje ir Kanados knygų eks
porto draugija (ang. - Associa
tion for the Export of Canadian 
Books')

Ar jūs norėtumėte sužinoti 
daugiau? Apsilankykite nau
jame Baltijos šalių Kanados 
studijų draugijos internetinia- 
me puslapyje http://www.balt- 
can.com/. Šis puslapis bus ofi
cialiai atidarytas konferencijos 
metu. Taip pat apsilankykite ir 
Kanados knygų eksporto drau
gijos intemetiniame puslapyje 
http://www.aecb.org.

*
15-asis tarptautinis moder

naus šokio festivalis įvyko 
Kaune spalio 7-9 d. d. Viena iš 
svarbiausių dalyvių buvo Koko
ro Dance of Vancouver grupė iš 
Kanados kuri pasirodė spalio 7 
d. vidurnaktį Vytauto Didžiojo 
universiteto Didžiojoje salėje. 
Barbara Bourget ir Jay 
Hirabayashi atvyko į Lietuvą 
ne tik šokti, bet ir mokyti. Jų 
duetas sušoko septyniasdešimt 
vienos minutės šokį pagal Is
landijos grupės Sigur Ros mu
ziką. Kokoro Dance remia 
Kanados menų taryba, Britų 
Kolumbijos menų taryba ir 
Vankuverio miesto valdžia.

Kita įžymi dalyvė iš Kana
dos yra Christina Medina iš C. 
Medina Dance. Ji pasirodė spa
lio 8 d. Vytauto Didžiojo uni
versiteto Didžiojoje salėje.*

Quasar Saxophone Quartet 
iš Monrealio pasirodys spalio 
17 d. Klaipėdos koncertų sa
lėje. Šis festivalis iškilmingai 
pradedamas 2005 m. ir skiria
mas XX ir XXI amžiaus mu
zikos pristatymui. Šiuo tikslu 
Klaipėdos koncertų salė buvo 

pagrindinai remontuota, todėl 
čia jau galima rengti pasaulinės 
muzikos renginius.

Quasar atliks naujosios 
muzikos pionieriaus Claude Vi- 
vier ir jaunųjų Kanados kompo
zitorių Jean-Franėois Laporte 
kūrinius. Jų išvyką remia Kve
beko meno taryba ir Kanados 
menų taryba. Norėdami suži
noti daugiau, apsilankykite Per
mainų muzikos festivalio in
temetiniame puslapyje: http// 
www.koncertusale.lt?lt = start 
arba Quasar puslapyje hhtp// 
www.quasar4.com/anglais/ain- 
dex2.html.

*
Kokoro dance ir Quasar 

Saxophone Quartet pasirody
mai vyko ir Vilniuje. Kokoro 
Dance pasirodė spalio 10 d. 
Valstybiniame dramos teatre 
Mažojoje salėje, o Quasar pasi
rodys 15-ame naujosios muzi
kos festivalyje GAIDA spalio 
15 d. Liuteronų šventovėje, Vo
kiečių g. (http//www.mic.lt/ 
fest gai da05.htm). GAIDA 
festivalio organizatorių užsaky
mu Quasar atliks kompozitorės 
Justės Janulytės kūrinį. Tai bus 
šio kūrinio premjera.

Norėdami gauti papildo
mos informacijos, prašome 
apsilankyti aukščiau nurody
tuose internetiniuose pusla
piuose arba kreipkitės į Kana
dos ambasados skyrių Vilniuje 
adresu:Verslo centras 2000, Jo
gailos 4, 7-as aukštas. Telefono 
numeris yra (370-5) 249-0952, 
el.paštas vilnius(a)canada.lt. 
Mes su malonumu suteiksime 
jums papildomos informacijos 
apie Kanados paramą Lietuvos 
menui ir švietimui. Inf.

------ĮKANADOS ĮVYKIAI į-----

Nori didinti karių skaičių
Kanados kariuomenės 

sąmatą senato komisija pata
rė padidinti. Šiuo metu numa
tyta kariuomenės reikalams 
išleisti 14.3 bilijonų, tačiau 
norint padidinti karinių pajė
gų skaičių nuo 62,000 iki 
90,000, reikėtų apie 35 bilijo
nų. Visos trys kariuomenės 
šakos - žemės, oro ir jūrų pa
jėgos - stokoja naujų įrengi
mų, lėktuvų ir laivų, tačiau 
labiausiai reikia padidinti ka
rių skaičių ir pagerinti jų ap
mokymą. Senato komisijos 
nuomone, kariuomenės vadai 
nėra veržlūs, o vyriausybė bijo 
rinkėjų, nes ilgalaikį investa
vimą į krašto saugumą sunku 
išaiškinti kaip naudingą.

Kanados doleris jau 86 
JAV centai. Tai aukščiausias 
pakilimas per paskutinius 13 
metų. Silpstanti JAV ekono
mika yra viena iš Kanados do
lerio kilimo priežasčių. Ka
nados doleris gerai pasirodė 
ir prieš eurą, Anglijos svarą 
bei Japonijos jeną.

Kanados senatoriai nu
tarė uždaryti senato rūmus 
dviem savaitėm. Vasaros me
tu, norėdamas užbaigti Kana
dos parlamento pateiktų įsta
tymų svarstymą, senatas buvo 
pratęsęs savo darbą iki liepos 
18 d. Liberalų vyriausybė ne
siima svarstyti rinkimų siste
mos keitimo, o Demokrati
nės reformos įstatymo reika
lams dar neranda asmens, ku
ris šiam reikalui vadovautų. 
Žmonių išteklių ministerė 
Belinda Stronach, kuriai buvo 
patikėtas šis projektas, krato
si jo, nes jos nuomone, tai yra 
Demokratinio atsinaujinimo 
ministerio Mauril Belanger 
atsakomybė. Šiuo metu parla
mentui yra pateikti 32 įstaty
mų projektai, kurių dauguma 
yra tik po pirmojo svarstymo 
arba nukreipti į komitetus.

Neatpažinta kvėpavimo 
organų liga Toronto slaugos 
namuose pasiglemžė šešis as
menis, kurių vienas buvo vos 
50 metų amžiaus. Slaugos na
mai buvo uždaryti lankyto
jams, tačiau į ligoninę nuga
benti kiti 15 apgyvendinimui, 
nebuvo izoliuoti. Vėliau mirė 
dar dešimt vyresnio amžiaus 
tų pačių slaugos namų gyven
tojų. Per 10 dienų tuose pa
čiuose slaugos namuose šia 
neatpažinta liga susirgo 80 
gyventojų, 8 tarnautojai ir 3 
lankytojai. Toronto sveikatos 
priežiūros tarnautojas dr. 
David McKeown teigia, kad 
tai nėra epidemija, nes 
panašių atsitikimų jau buvę ir 
kituose slaugos namuose. Yra 
žinoma, kad tai nėra SARS 
ar Avian (paukštinis) gripas.

Parlamentaras Brian 
Pallister, kuris daug prisidėjo 
prie Kanados pašto direkto
riaus Andre Ouellet atsistaty
dinimo, išaiškinus jo per di
delį išlaidumą ir valdininkų 
samdymo metodus, šį kartą 
pristatė parlamentui David 
Dingwall, Karališkosios pini
gų kalyklos pirmininko finan
sinės apyskaitos detales. Joms 
pasirodžius viešumoje, Ding
wall atsistatydino. Paskelbtais 

duomenimis, buvo išleista 
daugiau kaip milijonas dole
rių, iš kurių 13,000 kasdien 
kelionės išlaidoms, 5,700 
maistui restorane ir kt. Libe
ralų partijos atstovai šį pa
skelbimą laiko kaip mėgini
mą sumenkinti liberalų parti
jos statytinį pinigų kalykloje, 
kuris per trumpą laiką pakei
tė kalyklos finansinę padėtį, 
ir ji tapo pelninga įmone. Pa
grindinis Dingwall atlygini
mas - 200,000 dol. metams. 
Ministeris pirmininkas Paul 
Martin patvirtino, kad Ding
wall gaus vienkartinį pusės 
milijono dolerių atleidimo 
atlyginimą, kuris yra neliečia
mas, nepaisant kaip baigsis jo 
apklausa.

Nuo sausio mėnesio iki 
šiol energijos vartotojams kai
nos pakilo apie 40%. Kana
dos gyventojai ieško pigesnių 
transporto priemonių, todėl 
ir prabangesni didieji auto
mobiliai, ypač galingi visur
eigiai, kurie reikalauja daug 
kuro, nustojo paklausos. Di
delė paklausa yra mažiems ir 
mažai kuro reikalaujantiems 
automobiliams, ypač naujai 
rinkoje pasirodžiusiems “hib
ridams”, kurie pakaitomis 
naudoja elektros ir benzino 
energiją.

Kanadietis advokatas 
Robert Amsterdam, ginantis 
įkalinto Rusijos bilijonieriaus 
Mikhail Khodorkovsy bylą, 
kritikavo kanadiečius dėl 
pasyvumo kaltinant Krem
liaus vyriausybę, nusižengian
čią žmogaus teisėm, ypač kor
poracijose. Jo manymu, Ota
vos nuolankumas Kremliui 
kyla dėl šiuo metu vykstančių 
“Petro-Canada” derybų su 
“OAO Gazprom”. Kanados 
įmonė nori susitarti dėl 1.5 
bin. dol. natūralių dujų skys- 
tinimo gamyklos prie Št. Pe- 
tersburgo. Užsienio reikalų 
skyriaus valdininkė Pamela 
Greenwell tvirtino, kad ko
merciniai reikalai Kanados 
laikysenos nekeičia, smer
kiant žmogaus teisių ir įstaty
mų piktnaudžiavimą.

170,000 žmonių dalyvavo 
metiniame “Bėk gydymui” 
maratone. Šis bėgimas vyko 
net keturiasdešimtyje Kana
dos vietovių ir Krūtinės vėžio 
fondui sutelkė daugiau kaip 
41 mln. dol. Oras buvo palan
kus bėgikams, kurių buvo 
įvairaus amžiaus vyrų, mote
rų, vaikų.

Kanados vyriausybė nori 
suprastinti topografinių že
mėlapių leidimą ir apsaugą. 
Otavoje yra sukaupta apie 1.5 
milijono žemėlapių, kurių 
pradžia - konfederacijos me
to vyriausybės potvarkis, nu
statantis jų leidimą ir ap
saugą. Šiuo metu vyriausybė 
ketina pakeisti popierinius 
žemėlapius kompiuteriuose 
saugomais skaitmeniniais 
duomenimis. JAV topografi
nių žemėlapių apsauga ir pla
tinimas jau 15 metų praėjus, 
dar nesusilaukė visuomenės 
pritarimo. Popierinių žemė
lapių labiausiai pasigestų bib
liotekos ir mokyklos. AKV

http://www.balt-can.com/
file://p://www.aecb.org
http://www.quasar4.com/anglais/ain-dex2.html
http//www.mic.lt/
canada.lt
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GINTARINIAI ČIUŽINIAI
ELTA-DELFI žiniomis, 

Vokietijos mokslininkų išva
dos dėl teigiamo gintaro po
veikio sveikatai padidino pa
klausą čiužinių, kuriuose yra 
vartojamas gintaras. UAB 
“Vilnelė” gamina čiužinius su 
10 kg gintaro. Toks čiužinys 
Vokietijos parduotuvėse kai
nuoja 998 eurus. Gaminys 
parduodamas su vokišku pre
kių ženklu “Bernsteinbett”. 
Bendrovės atstovų teigimu, 
tokios prekės iki šiol niekas 
pasaulyje negamino.

DAUGĖJA “PICERIJŲ”
Vilniuje rugsėjo 28 d. atsi

darė nauja picerija, kurioje 
sukurtos 53 naujos darbo vie
tos. Nauja valgykla bus vie
nuolikta didžiausios Lietuvoje 
maitinimo įstaigų bendrovės 
“Čilijos” picerija sostinėje ir 
aštuoniolikta visame krašte. 
Pirmoje “Čili pica” buvo ati
daryta 1997 metais. “Čilija” 
šiuo metu Lietuvoje jungia 32 
viešo maitinimo taškus, iki 
metų pabaigos planuojama 
atidaryti dar 5, vieną iš jų - 
Panevėžyje. Bendrovė veikia 
ir Latvijoje, planuoja plėstis į 
Gudiją, ieško plėtros galimy
bių ir Lenkijoje bei Estijoje. 
“Čilijos” apyvarta Lietuvoje 
pirmąjį šių metų pusmetį, pa
lyginti su tuo pačiu laikotar
piu pernai, išaugo 50% - iki 
35.3 mln. litų. “Čilijos” savi
ninkas - verslininkas Tadas 
Karosas.

KEIČIASI ELTA
Rugsėjo 29 d. paskelbta, 

kad Konkurencijos taryba 
patvirtino Vito Tomkaus va
dovaujamos įmonės ir “MG 
Baltic” sandorį, pagal kurį V. 
Tomkus įsigijo kontrolinį in
formacinės agentūros ELTA 
akcijų skaičių. Tą pačią dieną 
vyriausiasis agentūros direk
torius Virgis Valentinavičius, 
politikos skyriaus redaktorius 
Vladas Laučius ir korespon
dentė Jūratė Damulytė įteikė 
atsistatydinimo pareiškimus. 
Anksčiau apie pasitraukimą 
iš agentūros pareiškė ir foto
grafijos skyriaus redaktorius 
Renatas Neverbickas bei fo
tografas Tomas Černiševas.
KOVA SU NARKOMANIJA

Prezidentūroje spalio 4 d. 
įvyko labdarai skirtas renginys 
kovai su jaunimo narkomanija 
projektams paremti. Surinkta 
daugiau kaip 190,000 litų. 
Renginyje, kurį organizavo 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Alma Adamkienė ir organi
zacija “Mentor Lietuva”, 
dalyvavo “Mentor Founda
tion” patikėtinių tarybos pre
zidentė Švedijos karalienė Sil
vija, Saudi Arabijos princas 
Turki bin Talal bin Abdul Aziz 
al Saud bei kiti tarybos nariai, 
pasaulyje žinomi verslo, 
mados ir mokslo pasaulio 
atstovai. Prezidentas apgailes
tavo, kad Lietuvoje per mažai 
dėmesio skiriama narkomani
jos priežastims išsiaiškinti, ne
pakankamai tiriamos ir nusi
kalstamos struktūros, kurios 
pelnosi iš jaunimo priklauso
mybės įvairiems svaigalams. 
Tik padedant plačiai visuo

menei bus galima pasiekti ap
čiuopiamų rezultatų. Valsty
binio psichikos sveikatos cent
ro duomenimis, 2004 m. Lie
tuvoje buvo 5011 registruotų 
narkotikų vartotojų, tačiau 
tikras jų skaičius yra daug di
desnis.

GYDYTOJŲ SKAIČIUS
Naujausiais duomenimis, 

Europos sąjungoje sveikatos 
priežiūros srityje dirba apie 
10% visų gyventojų - 6 mln. 
žmonių. Lietuvoje leidimus 
turi 14,443 gydytojai, iš jų 
pagal specialybę dirba 10,700. 
Latvijoje registruoti 9,402, o 
Estijoje - 5,065 gydytojai. 
Šiuo metu Lietuvoje gydytojų 
yra daugiau negu reikėtų, ta
čiau numatoma, kad iki 2015 
m. dėl ęmigracijos, amžiaus ir 
kitų priežasčių jų bus 3,130 
mažiau ir 1000 truks. Didžiau
si trūkumai bus anesteziologi
jos, ginekologijos ir oftalmo
logijos srityse. Europos sąjun
goje daugiausia stinga gydy
tojų Didžiojoje Britanijoje, o 
jų didžiausias skaičius yra Is
panijoje ir Graikijoje, praneša 
LGTIC.

BOTANIKUS 100-metis
Spalio 5 d. Lietuvos moks

lų akademijoje botanikai pa
minėjo vienos žymiausių XX 
š. Lietuvos botanikių, Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų 
fakulteto profesorės habili
tuotos daktarės Marijos Nat- 
kevičaitės-Ivanauskienės 100- 
ąsias gimimo metines. Jubilie
jinėje mokslinėje konferenci
joje buvo pranešimai apie 
aktualiausias Lietuvos augali
jos tyrimų problemas, choro- 
loginių (augalų migracijos) 
tyrimų būklę, botanikos sodų 
reikšmę biologinės įvairovės 
išsaugojimui. Jubiliejaus pro
ga išleista knyga “Lietuvos au
galinio rūbo struktūra: profe
sorės Marijos Natįevičaitės- 
Ivanauskienės požiūris”, su
rengta paroda Vilniaus uni
versiteto Didžiojoje auloje 
apie jos gyvenimą ir pasieki
mus. Gimusi 1905 m., mirė 
1996 m., palaidota Vilniaus 
Antakalnio kapinėse.

VERTIMO ĮRANKIS
LGTIC žiniomis, infor

macijos technologijų bend
rovė “Tilde IT’ sukūrė pir
mąją Lietuvoje automatizuotą 
vertimo priemonę, kuri pa
lengvina darbą vartotojams, 
dirbantiems su tekstais anglų 
kalba. Naujasis vertimo įran
kis- ‘Vertimo vedlys” -leidžia skai
tyti interneto puslapius, teks
tinius dokumentus ir elektro
ninius laiškus, išversdamas 
vartotojo pasirinktus sakinius 
arba jų dalis. Lietuvoje sukur
tas “Vertimo vedlys” skiriasi 
nuo užsienyje naudojamų au
tomatinio vertimo programų, 
nes “Vertimo vedlys” neverčia 
viso teksto, bet pasiūlo pasi
rinktos dalies vertimo varian
tus, leidžia vartotojui pačiam 
pasirinkti tinkamiausią va
riantą ir taip išsaugoti teksto 
prasmę. Rinkoje ši programa 
pasirodys šių metų pabaigoje 
kartu su naujuoju programų 
rinkiniu “Tildės Biuras 2006”.

RSJ

Edmonton, ALTA
F. KANTAUTIENĖ aukojo 

“Vilties angelo” vaikų dienos 
centrui Vilniuje $250. O.G.

Hamilton, ON
A.a. ELENOS GUŽIENĖS 

atminimui, užjausdami dukrą Bi
rutę, sūnus Ričardą, Petrą su 
žmona, vaikaitę, seserį ir visus 
gimines Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $25 - V. Lukošienė; 
$20 - E. Bubnienė, E.K. Gudins- 
kai, B. Lukošienė, D.J. Trumpic- 
kai, A. Volungienė; $15 - A.S. 
Urbonavičiai; $10 - J. Astas; $5 
- F.M. Gudinskai.

Dėkojame aukojusiems.
PLV komitetas

London, ON
ŠILTĄ IR GRAŽIĄ SPALIO 

1 D. POPIETĘ į Šiluvos Marijos 
parapijos salę susirinko arti 100 
“Kaimiško baliaus”- sugrįžtuvių 
dalyvių iš visos Kanados. Tai lon- 
doniečiai ir jų vaikai - buvę “Bal
tijos” ansamblio dalyviai, UWO 
lietuvių studentų klubo nariai, jų 
draugai bei artimieji. Atvyko gru
pė Rodney, ON, apylinkės lietu
vių. Gražiai salę išpuošė rudens 
spalvomis ir kaimiškais ornamen
tais mūsų jaunimas - Ieva ir Arū
nas Parancevičiai, Teresė Naru-
ševičiūtė ir Mindaugas Naujokai
tis. Visus susirinkusius šiltais žo
džiais pasveikino KLB Londono 
apylinkės pirmininkas Stasys Ke
ras. Jis sveikino buvusį jaunimą 
sugrįžus į savo namus švęsti “Bal
tijos” ansamblio 40-metį. Pasvei
kinti ir buvę “Baltijos” ansamb
lio vadovai — dvasios vadovas 
prel. Jonas Staškevičius, chorve
dė Rita Vilienė ir šokių vadovė 
Dana Chainauskienė. Jiems su
giedota Ilgiausių metų. Viktoras 
Navickas, jn., perskaitė 9 buv. 
draugų ir 2 vadovų - kun. Boles
lovo Pacevičiaus ir chorvedžio

Toronto volungieciai senojoje Ispanijos sostinėje Toledo Ntr. T. Pabrėžos

FOUR SEASONS
REALTY LIMITEDPĖDOS SPECIALISTAS

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
► KULNO SKAUSMAI 
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACUOS
► NAGŲ DEFORMACUOS 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

Miro Chainausko pavardes, ku
rių jau nebėra gyvųjų tarpe. Kun. 
K. Kaknevičius sveikino ir laimi
no visus, susirinkusius į šią gražią 
šventę.

“Baltijos” ansamblis savo lai
ku buvo apkeliavęs didžiuosius 
Kanados miestus, Pietų Ameri
kos lietuvių telkinius, šokį ir dai
ną skirdamas Lietuvai - mūsų 
tėvynei. Jurgis Valaitis ir Jonas 
Butkus paruošė vaizdajuostę iš 
ansamblio kelionių ir laisvalai
kio. Vakaro metu visus linksmino 
Vyto Balytes, Rimo Budrio ir 
Prano Vilkelio muzikinė grupė iš 
Toronto. Skanų maistą paruošė 
restorano “Mangolija” savininko 
Jono Butkaus virėjai. Gausi lote
rija papildė lėšas mūsų šventovės 
remontui. Lietuviškos muzikos 
įkvėpta sukosi ne viena šokėjų 
pora, ypač gražiai šoko mūsų jau
nimas, o vyresnieji džiaugėsi juos 
matydami ir neskubėjo namo. 
Pobūvio metu buvo pasveikinta 
mūsų vyriausia, labai miela para
pijietė Marta Jokšienė, tą dieną 
šventusi savo 98-ąjį gimtadienį. 
Jai sugiedota Ilgiausių metų. Ilgai 
nesimatę prisiminimais dalinosi 
buvę ansambliečiai, ir visi džiau
gėsi sugrįžtuvių “kaimišku ba
liumi”.

Sekmadienio Mišios buvo 
aukojamos už parapijiečius ir vi
sus šventės dalyvius. Mišių metu 
giedojo gausus “Pašvaistės” cho

Ispanijoje CIES salos kalnas su švyturiu viršūnėje, į kurį lipo dalis 
Toronto turistų volungiečių N t r. J. Kriščiūnienės

ras. Po Mišių visi rinkosi į salę 
atsisveikinimo pusryčiams. Ska
nius pyragus sunešė mūsų mote
rys, pusryčius paruošė Aldona, 
Birutė ir Marytė, o p. Olgos pa
ruošta kava buvo skanesnė net 
už “Tim Hortons” kavą. KLB 
apylinkės pirm. St. Keras palin
kėjo svečiams geros kelionės na
mo, o visi dalyviai likome dėkingi 
savo pirmininkui ir valdybai už 
gražų sumanymą ir pastangas šią 
šventę surengiant.

DAINŲ POPIETĖ įvyks spa
lio 23, sekmadienį, 2 v.p.p., po 12 
vai. Mišių parapijos salėje. Kom
pozitorius D. Slavinskas pristatys 
savo kūrybos dainas, kurias at
liks choras “Daina”, vaikų cho
ras “Angeliukai” bei Lilijos ir 
Vytauto duetas, visi iš Toronto, 
ON. Jie giedos ir 12 vai. Mišių 
metu. Visi mielai kviečiamii į šią 
gražią Dainų popietę.

Londono apyl. valdyba

Wasaga Beach, ON
PENSININKŲ KLUBO ŽI

NIARAŠTIS “Kopų balsai”, nr. 
2-6 rašo apie smagias ir naudin
gas klubo narių keliones į gamtą. 
Praneša apie šaukiamą susirinki
mą spalio 12 d., 2 val.p.p. “Okto
berfest” tema, kur bus kopūstų, 
dešrų, alaus ir proga pasilinks
minti. Norintys dalyvauti turėjo 
registruotis iki spalio 9 d.

RF/HNC
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 į

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 

Tinkialapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras , siais metais iškilmingai atšventęs veiklos 55-metį

© LIETUVIAI PASAULYJE

Lietuvių fondo konferencija
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Ši konferencija įvyko š.m. 
rugsėjo 14 Lemonte. Ją pradėjo 
žum. Edvardas Šulaitis, LF v-bos 
narys spaudos reikalams, ir pa
kvietė žodį tarti LF tarybos pirm. 
Vytautą Kamantą. Jis džiaugėsi, 
kad LF turi 8279 asmenis, orga
nizacijų ir vienetų narių. Jie iki 
šiol yra suaukoję 15,900,000 dol. 
Prieš 14 m. LF narių nutarimu 
Lietuvai iš tos sumos buvo 
paskirta 1,300,000 dol. Tai turė
tume kalbėti apie 14,600,000 dol. 
pagrindinį kapitalą.

LF t-bos posėdyje buvo pri
imtas ir nuo LF įsikūrimo 43 m. 
t-boje ir v-boje dirbusio dr. Ge
dimino Baluko atsistatydinimo 
raštas, kuriame jis pareiškė, kad 
dėl sveikatos pasitraukia. Dr. G. 
Balukas lieka ir toliau LF t-bos 
narys emeritus ir garbės kom-to 
narys.

T-bos pirmininkas pranešė, 
kad iš dr. Donato Siliūno, Jauni
mo rūmų statybos PLC organiza
toriaus, buvo gauta padėkos pla
kėte, skirta Lietuvių fondui. Pas
tarasis remia visą eilę centrų ir 
stovyklų: Jaunimo centrą Čika
goje, Filadelfijos Lietuvių Na
mus, Pasaulio lietuvių centrą, 
Dainavą, “Raką”, “Neringą” ir 
kt. V. Kamantas išdalino spaudos 
atstovams LF t-bos, v-bos, kont
rolės komisijos, visų komitetų 
narių sąrašą ir sakė, kad nė vie

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............ 1.50%
180 dienų indėlius .......... 1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.50%
2 m. term, indėlius........... 2.75%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................1.00%
1 m. ind............................   .2.50%
2 m. ind.................................2.75%
3 m. ind.................................3.00%
4 m. ind.................................3.40%
5 m. ind..........................  .3.85% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - IN TE R AC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca

nas jų negauna jokio atlyginimo 
(išskyrus vieną - LF administ
ratorę) ir visi patys apsimoka sa
vo išlaidas.

Po to kalbėjo LF kontrolės 
komisijos pirm. Algirdas Saulis. 
(Į LF kontrolės komisiją dar įei
na Kazys Laukaitis ir Aleksas 
Vitkus). Jis sakė, kad komisija, 
girdėdama kartojamą įtarumą 
dėl įgaliojimų, nutarė peržiūrėti 
š.m. visuotinio LF narių suva
žiavimo įgaliojimus, kad ištirtų, 
ar kaltinimai dėl jų yra pagrįsti. 
LF-ui suaukotus pinigus galima 
sugrupuoti į dvi grupes: 1) žmo
nių pomirtiniai palikimai, kurie 
neturi balsavimo teisės, jiems ne- 
siunčiami jokie įgaliojimai; 2) gy
vų narių aukos. 100 dol. paauko
jęs narys turi vieną balsą. Kai 
toks narys miršta, jo balsas per
leidžiamas šeimai ar kitam asme
niui pagal testamentą. Komisija 
tikrino ir šiuos ' įgaliojimus. 
Atrinko didžiausius skaičiumi. 
Visi rasti teisingai perleisti šei
mos nariams. Vienas perleistas 
LF t-bos atstovui. A. Saulis sakė, 
kad priekaištas, jog neteisingai 
naudojami mirusiųjų balsai, yra 
neteisingas.

Bet tikrinant rado netinka
mai užpildytų ir tuščių įgalioji
mų. Keletas įgaliojimų buvo ne
atsiimti. Kontrolės komisija ra
do, kad buvo laikomasi rinkimų 
tvarkos ir prasižengimų nerado.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.70%
nekiln. turto 1 m.  .......... 4.70%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

(Sugadinti balsai nenaudojami).
Toliau kalbėjo LF v-bos 

pirm. Sigita Balzekienė ir prane
šė, kad valdyba turėjo 2 posė
džius, turėjo ir sąmatos - biudže
to peržiūrėjimą. Tai daroma kas 
ketvirtį metų. Kvietė dalyvauti 
LF Golfo dienoje, kuri įvyko rug
sėjo 18. Ji taip pat pranešė, kad 
LF t-ba patvirtino A.P.P.L.E. kaip 
šių metų LF dr. Antano Razmos 
vardo švietimo premijos laimė
toją. 25 tūkst. dol. premija bus 
įteikta per LF metinį pokylį, 
kuris įvyks lapkričio 5 d., PLC, 
Lemonte ir kvietė visus jame 
dalyvauti. (A.P.P.L.E. lietuviškai 
reiškia Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui).

A.P.P.L.E. įsikūrė Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerio 
kvietimu 1990. Tikslas - talkinti 
Lietuvos mokytojams. Norinčių 
dalyvauti A.P.P.L.E. kursuose yra 
labai daug. Kursus stengiasi ruoš
ti ne tik didžiuosiuose miestuo
se, bet ir mažesnėse vietovėse.

Buvo atsakyta į žiniasklai- 
dos atstovų klausimus ir paaiš
kinta, kad apie LF paramą ži- 
niasklaidai bus pranešta kitoje 
(jei suspės) spaudos konferenci
joje. Valdyba tam nori skirti at
skirą posėdį, nes nori šiam rei
kalui skirti visą dėmesį.

Spaudos konferencija bus 
spalio 26 d., PLC, Lemonte, irgi 
1 v.p.p.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckul
Tek 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Lietuvos ambasadorius 

Vašingtone V. Ušackas rugsė
jo 10 d. dalyvavo San Diego, 
Kalifornijoje, metinėje lietu
vių šventėje. Jis kalbėjo Ber
nardo Brazdžionio šeštadieni
nės mokyklos atidaryme, pa
sidžiaugdamas, kad Kaliforni
jos lietuviai rodo tautiškumo 
ir tradicijų išsaugojimo pavyz
dį ir kitose valstijose gyvenan
tiems tautiečiams. San Diego 
lietuvių “Rudens baliuje - 2005” 
savo žodyje ambasadorius 
kvietė lietuvius, gyvenančius 
kitur, skaisčiau įžiebti savo 
širdyse rusenančią meilę tė
vynei. Taipgi kvietė burtis į 
lietuviškas grupes, dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, remti pa
rapijas ir lietuviškas mokyk
las. Tik bendrom pastangom 
galima išsaugoti turtingą lie
tuvišką kultūrinį paveldą ir 
jaunąją kartą išugdyti lietuviš
koje dvasioje. Šio renginio da
lyvius ambasadorius taip pat 
supažinjino su savo knyga V 
Ušacko kalbų, straipsnių ir in
terviu rinkinys, išleista Litua
nistikos tyrimų ir studijų cent
ro Čikagoje. Surinktos už kny
gą lėšos skiriamos Loretos ir 
Vygaudo Ušackų įsteigtai prog
ramai paremti kaimo vaikus 
Lietuvoje.{Draugas, 2005 m., 
.178 nr.)

Britanija
Londono ir jo apylinkių 

lietuviams dvisavaitinis laik
raštis Jnfozona kartu su Lie
tuvos ambasada Londone 
skelbia lietuviškų knygų rinki
mo vajų. Surinktos knygos bus 
perduotos Britanijos kalėji
mams, kuriuose bausmę at
lieka Lietuvos piliečiai. Lietu
vos ambasada reguliariai siun
čia lietuvišką spaudą Jungti
nės karalystės Kalėjimų de
partamentui. Pastarasis šią 
spaudą persiunčia kalėjimams. 
Pasak Lietuvos ambasados 
pirmosios’sekretorės konsuli
niams reikalams V. Jatkonie- 
nės, viėn laikraščių neužten
ka, reikėtų įvairios tematikos 
knygų. Pasak laikraščio Info- 
zona atstovo R. Kostrovicko, 
knygų rinkimo vajus reikalin
gas ne tik lietuviams ka
liniams, bet ir laisvėje šiame 
krašte gyvenantiems tautie
čiams. Tai esanti puiki galimy
bė pagerinti lietuvių įvaizdį 
šio krašto visuomenėje. Va
jaus rengėjai kviečia lietuviš
kas knygas siųsti Lietuvos am
basadai ar minėto laikraščio 
redakcijai. (BNS)

Belgija
Briuselyje veikiantis Eu

ropos parlamentas po vasaros 
atostogų vėl susirinko tęsti 
antrųjų metų kadencijos. Pir
mieji metai pasibaigė rugpjū
čio mėnesį. Kaip buvo šiame 
parlamente atstovauta Lietu
va? Atsakymą pateikia Delfi 
žinių agentūra. Per visus pra
ėjusius metus parlamente ne
prabilo Darbo partijos atsto
vai A. Degutis ir J. Dižkutė. 
Kitas šios partijos atstovas Š. 
Birutis kalbėjo vieną kartą. 
Valstiečių ir naujosios demo
kratijos atstovas G. Didžiokas 
taipgi kalbėjo tik vieną kartą. 
Du kartus pasisakė buvęs Lie
tuvos premjeras ir Liberalų 

bei centro partijos atstovas E. 
Gentvilas. Daugiausia pasi
reiškė V. Landsbergis - 18 
kartų ir L. Andrikienė - 15 
kartų. V. Landsbergis daž
niausiai kalbėjo Europos są
jungos užsienio politikos bei 
saugumo klausimais, taip pat 
pasisakė ir kitais klausimais: 
Europos sąjungos santykiai 
su Rusija, valstybių būklė 
Kaukaze, žmogaus teisės pa
saulyje. L. Andrikienė daug 
dėmesio skyrė ES 2005 ir 2006 
metų biudžetui, Karaliaučiaus 
kraštui. Ji ne kartą taipgi pasi
sakė dėl padėties Gudijoje, 
siūlydama ir konkrečias prie
mones, kaip krašte plėtoti de
mokratiją. Lietuvai svarbų 
klausimą - bulvių krakmolo 
kvotų padidinimą gynė E. 
Andrikienė ir G. Didžiokas. 
Apie energetikos plėtrą Balti
jos srityje, taipgi svarbią Lie
tuvai, pasisakė Š. Birutis. M. 
Starkevičiūtės kalbose vyravo 
ekonomikos klausimai, o svar
biais vidaus rinkos klausimais 
kalbėjo D. Budreikaitė.
Gudija

A.a. Viktoras Vilčinskas, 
87 m. amžiaus, savanoris, ko
votojas už Lietuvos laisvę, 
tremtinys ir Gudijos lietuvių 
draugas, staiga mirė liepos 18 
d. ir liepos 20 d. palaidotas 
Vilniaus Kairėnų kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo gausus 
būrys tautiečių iš Gudijos. 
Prie kapavietės atsisveikini
mui vadovavo Lietuvos lais
vės kovotojų pirm. J. Buro
kas. Kalbėjo laisvės kovotojų, 
tremtinių, politinių kalinių 
bei Gudijos lietuvių atstovai, 
primindami velionies gyveni
mą, pabrėždami jo drąsą ir at
kaklumą bei ryžtą ginant, 
įtvirtinant Lietuvos nepri
klausomybę. Pelesos lietuvių 
mokyklos mokytoja Ž. Dai
nienė su ašaromis prisiminė 
velionies rūpestį Gudijoje au
gančiu lietuvių jaunimu. Ve
lionis rėmė ir rašė straipsnių 
lietuvių etninių žemių laikraš
tyje Lietuvių godos, taipgi jį 
platindamas Lietuvoje ir Gu
dijoje. V Vilčinskas gimė 1918 
m. rugsėjo 7 d. Kaniavos kai
me, Varėnos rajone, nuo ma
žens pajautęs tautinę prie
spaudą. Mokėsi Kaniavos 
“Ryto” pradžios mokykloje, 
baigė Vytauto Didžiojo gim
naziją Vilniuje ir studijavo 
Poznanės universitete. Visą 
laiką dalyvavo lietuviškoje 
veikloje ir priešinosi lenkų 
vykdomai nutautinimo poli
tikai. Vokiečių okupacijos me
tu Lydoje įsteigė Lietuvių tau
tinį komitetą. Čia buvo stei
giamos lietuvių mokyklos, ke
liamas tautiečių tautinis susi
pratimas. Sovietmečiu 1944- 
1946 metais dalyvavo parti
zanų kovose. 1947 m. suimtas, 
kankintas ir nuteistas ilgiems 
metams kalėti Sibire. 1970 m. 
V. Vilčinskas su žmona Rita ir 
penkiais vaikais nelegaliai grįžo 
į Lietuvą. Čia buvo persekio
jamas. Atgavus nepriklauso
mybę, V. Vilčinskas buvo pri
pažintas kariu savanoriu, ap
dovanotas sukilimo medaliais, 
garbės raštais. Velionis buvo 
nuoširdus ir atsidavęs Lietu
vai, ypač mylėjo Pelesos, Ly
dos, Gardino lietuvius, juos 
lankė, dalyvavo jų lietuviškoje 
veikloje, (Lietuvių godos, 2005 
m., 7 nr.) J.A.

http://www.talka.ca
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Šimtametis anūkas
ALĖ RŪTA

Dažnai pasakos būna iš labai toli 
toli ir seniai seniai... Ir yra juokinga 
pasakėlė: užkliuvo varčios ir vėl iš 
pradžios. Si pasaka - pusiau rimta, 
nes pasakoja apie rimtus žmones ir 
gerus dalykus...

Bet čia - iš toli toli ir seniai... Tas 
anūkas augo jau praeitam šimtmety, 
o gimė net užpraeitam... Ir vis dar gy
vena, nes yra kas juo rūpinasi.

Pradėsim prieš kelis dešimtme
čius. Neseniai? O jau didžiuma anų 
žmonių išmirę, nors jie neužmirš
tami.

Tai buvo Santa Monikos Trecio
joj gatvėj, arti Ramiojo vandenyno. 
Gale stalo sėdi šeimininkas Pranas 
Lembertas, rimtas ir vaišingas, malo
nus. Šone stalo, arčiau viryklės - švyti 
visu veidu šeimininkė Monika. Ji vi
sada džiaugiasi svečiais, kuriuos myli 
ir vaišina iš širdies. Virtuvė nedidelė, 
bet prie gerokai pailgo stalo susi
spausdavo net virš dešimties... Prie 
šeimininko būdavo sėdi Bronys Rai
la, kuris mielai padėdavo darbuotis 
su vyno buteliais, kurių Vitalius gau
siai pristatydavo svetainės kampe.

O jau ir be vyno stalas ūžte ūžia. 
Naujienų, juokų, džiaugsmo susiti
kus... Pas Moniką susitikimai visada 
džiaugsmingi.

Na, Brazdžionis savo vyno taurę 
atverčia, sakydamas: “Susirinkimą 
atidarau”... - O jei kas jam kartais 
nebepatinka, vėl apverčia: “Susirin
kimą uždarau...”

Manai, kas to klauso? — Ne. - 
Ūžte ūžia stalo nuotaika, kalbos... 
Apie kolegas, apie literatūrą, apie 
Lietuvą - geras iš ten žinias ir negan
das... O po vienos - antros vyno tau
relės, linkėjimus ir padėkas Lember- 
tams išsakius, jau pasipila įvairi links
mybė. Švaistas rokiškėnų tarme jau 
porina apie “anuos laikus”, apie ka
riuomenę, raitelius... Brazdžionis vis 
dar erzina gerą draugą-kolegą Lininį 
apie jo merginas... O Lininis Juozas 
kukliai atsiliepia, kad esą jam gražios 
tik trys kalifomietės lietuvės: Railie
nė, Kojelienė ir Liūdžiuvienė... O vi
sos jau ištekėjusios...

Na, o jei iš Santa Barbaros yra 
atvykusi Vincė Jonuškaitė, tai ji ir be 

“vyno taurelės” dar užtraukdavo 
mums arijas iš operos Karmen - “kaip 
paukštytė lengva...”. Ir, žinoma, Vis
vydas ją mandagiai iškviesdavo - pa
trepsėti ir tą “Karmen” šokį - po 
minkštą Monikos svetainės kilimą. 
Aloyzas pakritikuodavo mūsų kalbą, 
kirčiavimą: matai, jis - suvalkietis, o 
mes aukštaičiai...

O ji sėdėdavo prie stalo labai ty
li, tik šypsodavosi. Ir Bronys Raila ne 
kartą yra sakęs: “Ji tai pragyvens mus 
visus... Gal ir šimto metų sulauks...”

Ir tas jo spėliojimas buvo beveik 
teisingas. Dauguma - išėjo, o ji tebė
ra. .. Šimto dar nesulaukė, dar kiek 
metelių reikia... Bet - gyvena. Augina 
anūką, apie jį pakalba...

O dar nušokavus atgal - toliau į 
praeitį, kai šie linksmuoliai buvome 
jauni... Lietuvoje 18-tųjų metų lais
voje Lietuvoje... Ir tada nors ir varge
lių nestigo, buvome linksmi, energin
gi, mokėmės, kūrėme Lietuvą... Sten
gėmės visi; ir mūsų tėveliai - ūkinin
kėliai ir valdininkai... Jie leido mus, 
jų vaikus, į mokslus... Visi siekėme, 
svajojome, kad po ano karo Lietuva 
atsigaus, tautos kultūra kils. Taip ir 
buvo.

Tai buvo Vilniuje, jau nuo lenkų 
atgautame. Mes - studentai - žino
jom visi: jei ko reikia rašomo ir skai
tomo, jei knygos ar popieriaus, rašik
lių... Yra Vilniuje, miesto centre, toks 
knygynas, Marijos Šlapelienės knygy
nas. Kiti ir viso pilno vardo nežinojo, 
tik: “Einam pas Šlapelienę!”

Reiškia į knygyną. Aišku, mes - 
studentai, to knygyno neišlaikėm. 
Kiek mes ten pirkdavom? Už centus, 
kokią nupigintą knygą ar kitką. Kny
gynas tačiau buvo reikalingas.

Iš kur jis atsirado? O iš labai toli 
toli, nuo seniai seniai... Kaip toje pa
sakoje.,.

Mes studijavo m XX šimtmety, o 
Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas 
buvo įsisteigęs dar XIX šimtmečio 
pabaigoje. Tai kultūrininkų, gabių ir 
versle, mylinčių knygas, lietuviškas 
knygas, pastangų ir darbo, beveik pa
siaukojimo, vaisius, kūrinys. Buvo 
juk įvairių perversmų - okupacijų, 
spaudos draudimo, lietuvių-rusų, lie
tuvių-lenkų politinės ir kultūrinės ko
vos... Ir visada Šlapeliai ištesėjo... 

Grėsė kratos, areštai, nusavinimas, 
tikrinimai, baudos. - Visa ištesėjo 
knygyno savininkai. Ypač Marija 
(Piaseckaitė) Šlapelienė narsiai gynė 
savo pamėgtą darbą ir turtą.

O viskas praeina... Praėjo sunkūs 
metai, o praėjo ir žmonės... Knygy
nas ilgai išliko... Vėliau tik jo prisimi
nimas... Ten buvusios knygos vėliau 
pateko į Vilniaus universitetą... Liko 
Šlapelių namai, liko muziejus; ir da
bar jis vadinasi Šlapelių muziejus. 
Ten išlikę seni paveikslai, portretai, 
baldai, žymaus muziko pianinas, gal 
dar kelių Lietuvai reikšmingų žmo
nių daiktai - daikteliai, paveikslai, 
fotografijos... Ir - knygos.

Šlapelių dvi dukros, kaip ir mes - 
anų laikų vilniečiai - buvom oku
pacijų negandų išstumti iš Tėvynės ... 
Bet viena iš tų, kuri turėjo reikiamus 
dokumentus, po sovietų valdžios žlu
gimo sugebėjo atgauti okupantų nu
savintus tėvų Šlapelių namus. Atgavo 
ir dovanojo Vilniaus miestui su sąly
ga, kad ten liktų vietos Šlapelių mu
ziejui. Ji susirado artimą giminaitę 
Almą Gudonytę, kuri tapo muziejaus 
direktore.

Pasakos... Kartais jos tęsiasi be 
galo. Pabaigoj - užmiršti jų pradžią, 
o pradžioje - nežinai, kuo baigsis. 
Taip ir čia. Dabar vėl reikia sugrįžt 
beveik į pradžią, į šiuos laikus.

. Dauguma mūsų turime vaikus ir 
anūkus. Jais rūpinamės: auklėjame, 
moksliname... Anūkėlius mylim, kar
tais ir lepiname juos: dovanomis, žais
lais ar kuo rimtesniu, kaip sutaupąs 
įdedame į jų būsimą auklėjimą, į jų 
keliones ar į brangesnes mokyklas, 
jeigu sunku jų tėveliams... Visaip gali 
meilę išreikšti.

Bet vyresnieji savas santaupas 
(kurie anūkų neturime) galim ir ki
taip pasklaistyti: tuščiai ir netuščiai. 
Ką čia kalbėsi apie tuštybes! Lietuviai 
nelabai į jas linkę. O netuščiai - yra 
progų įvairiausių... Vieni aukoją lię7 
tuvių parapijai, spaudai, labdaros or
ganizacijoms... Aukoja - Lietuvai, jos 
ateičiai. Padeda vargstantiems gimi
naičiams, jų vaikams.

Na, ir kartais draugai susitikę pa- 
sigiriame: aukojai ten ir aukojai... 
Per tiek metų - daug!

“Na, kiek galiu, retkarčiais pa- 
aukoju” — atsiliepia kuklesnis.

O ta “tylioji” — prie Monikos sta
lo - visada bet kuriam atsako: “O aš 

aukoju savo anūkui...”
“Betgi vaikų nei anūkų neturi!”
“O kaip gi, - turiu Vilniuje mano 

anūkas. Muziejus!”
Tiesa, visi tą žino. Visi, kas tik ją 

pažįsta, su kuo ji bendrauja. Nes ji 
mėgsta apie Muziejų kalbėti.

Tiesa, ji aukoja ir kitur. Eina be
veik į visus “parengimus”, duoda, kas 
tik prašo aulo}... Bet...

“O, vis tiek, vis ką gaus mano 
anūkas - Vilniuje”. Tuo baigiasi jos 
kalbos apie labdarą, aukojimus. Tė
vai ir seneliai turi banke net specia
lias sąskaitas - jaunimui, vaikams ir 
anūkams.

Ji, ta “tylioji” prie Monikos sta
lo, dabar šneka žymiai daugiau, gar
siau. Ir vis apie savo anūką... Turinti 
ir jau banke sąskaitą.

Kad ir šimto metų sulaukęs su 
geru kaupu, šis anūkas vis dar gyvas 
ir, tarytum jaunuolis, gyvena šiuolai
kiškai, nuotaikingai. Seniai nebėra 
Šlapelienės knygyno, bet yra Vilniuje 
- miesto centre, netoli universiteto, 
Šlapelių muziejus, kuriame, Almos 
Gudonytės vadovybėj, rengiami įvai
rūs minėjimai, sukaktys... Gerų laikų, 
liūdnų laikų... Spaudos uždraudimo, 
spaudos atgavimo... Rusų ir lenkų 
priespauda, varžymai, kai reikėjo 
lietuviškas knygas slėpti... Buvo grasi
nama jas atimti ir sudeginti. Tos kny
gos buvo slapstomos pas lietuvius 
studentus... Tai sunkieji, liūdnieji 
laikai.

Marija Šlapelienė, su vyru Jurgiu 
Šlapeliu, karo metais buvusiu gydy
toju, bet visada besirūpinusiu ir kny
ga, lietuvių kultūra. Jiedu viską ište
sėjo, išsaugojo, išaugino ir užaugino 
šį “anūką”. Dabar leidžiamos knygos 
apie jų veiklas, jų ištvermę.

Ir “tylioji” santamonikietė šį tėvų 
išaugintą, išugdytą buvusį knygyną, 
dabar muziejų, rūpestingai globoja. 
Taigi, kai mes užsimename apie savo 
vaikus ar anūkėlius, ji ir sako: “Ir aš 
turiu anūką”. Jojveįldai siunčiu pini
ginę paramą. Visada juo didžiuojuo
si, padėsiu jam esančiai kultūrinei 
veiklai... Ir po manęs visas mano kul
tūrinis ir kitoks palikimas teks jam”.

Bronys Raila, pats jau seniai į ki
tą Pasaulį išėjęs, gal ir bus atspėjęs: 
ko gero, ji ir pergyvens mus, buvusius 
gerosios Monikos svečius, ko gero - 
sulauks ir šimto metų.

Tai Gražutė (toks jos vardas, taip 
ji pakrikštyta) Šlapelytė-Sirutienė.

---------------------  -v-į-------- --- ----------- -- -—.-------

“Estetika tarp tobulumo ir mirties”
Vilniaus Pedagoginio universiteto rektoriaus Algirdo Gaižučio knyga

DR. EGIDIJUS MAŽINTAS
Ar galima atlikti perskaitytos kny

gos somatinį patikrinimą? Pasirodo, 
galima. Po A. Gaižučio knygos Estetika 
tarp tobulumo ir mirties ideologizuo
tam skaitytojui (nebūtinai svetimtau
čiui), rezervuotai besigilinančiam į 
Lietuvos estetinės kultūros raidą, gali 
pasireikšti sąmonės sutrikimai, skaus
mai, vidinis pykinimas, susijęs greti
nant su analizuojamos temos ankstes
niu sovietiniu suvokimu, kurį menoty
rininkas metaforiškai siunčia ligoni
nėn.

Ar skaitytojas gali susirgti arba 
pagyti perskaitęs knygą? Šiandiena tai 
jau yra įrodyta, kad daugelis perskai
tytų knygų sukelia skaitytojams ne tik 
psichologinį spaudimą, pasireiškiantį 
baimės sindromais, depresijos simpto
mais, neretai pasitaikančiais isterijos 
priepuoliais. Bandyk paslėpti savo 
jausmus, kai esi šokiruotas ar nieko 
panašaus nesi anksčiau girdėjęs. Dau
gumos A. Gaižučio knygos Estetika 
tarp tobulumo ir mirties skaitytojų nuo
taika pagerėjo, tačiau kai kurių pablo
gėjo, todėl nenorėdamas ignoruoti 
“akademinės mažumos” pabandysiu 
taktiškai tai pakomentuoti. Knyga turi 
savitą pulsą, ritmą, virpesius, indivi
dualų, bet išgyventą problemų paaiš
kinimą, bet ar dažnai skaitytojas su

pranta, kad būtent perskaičius knygą 
kartais kyla minčių, bandymų, planų 
pasikeisti ar perkainuoti ankstesnes, 
kad ir akademiniuose sluoksniuose 
įgytas menotyrines Lietuvos kultūro
logines vertybes? Akademikas A. Gai
žutis, kurio moto “nestovėti vietoje, 
gyvenimas - tai įvykiai, o ne žodžiai”, 
savo knygoje analizuodamas estetikos 
idėjų raidą ir sąsajas su lietuvių kultū
ros istorija, gali įvelti naują ideologinę 
maišatį tiems mūsų meno filosofams, 
kurie pernelyg ideologizuotai vertina 
mūsų estetines patirtis. A. Gaižučio 
Estetika tarp tobulumo ir mirties knyga 
jau yra tam tikras veiksmas, kurį pava
dinčiau baltiškos estetiškos minties 
protėvių paveldo šerdimi. Niekas ne
gali paneigti perskaitytos knygos neti
kėtų minčių ir vėliau su tuo susijusių 
poelgių.

Knygų pasaulis neįtikėtinai kei
čiasi. Tuo pačiu išauga knygos ir kom
piuterio reikšmė. Dažnai atrodo, kad 
žmogus gimęs daryti klaidas. Iš tikrųjų 
klysti - žmogiška. Tačiau naujos epo
chos prasmę sudaro aktyvėjanti kova 
tarp seno ir naujo.

A. Gaižučio knyga Estetika tarp 
tobulybės ir mirties - skaidrus ir švarus 
kaip gintaras, lyg tirpimo galimybę 
praradęs midus. Nuo paprasto stiklo 
baltas knygos apipavidalinimas (daili

ninkas B. Leonavičius) skiriasi tuo, 
kad ne visuomet yra šaltas. Senosios 
Lietuvos žyniai vasaros karščių metu 
šio žavingo mineralo skrituliais kaip ir 
filosofų knygomis vėsindavo ir miklin
davo protą. Pagal šią savybę tikrąsias 
knygas Lietuvos didieji kunigaikščiai 
glausdavo net prie skruostų.

A. Gaižučio tyrinėjimai yra ypa
tingoje pagarboje. Ir ne vien dėl jų tu
rinio. Išties retas atvejis, kai materiali 
knygos forma sudaro tokią tikrą har
moniją! Šiandieniniai šios knygos 
paslapčių žinovai tvirtina, jog “Este
tika...” leidžia pamatyti tai, kas nema
toma, pažinti, kas nepažinta, keliauti į 
praeitį ir ateitį, pasižvalgyti po esteti
kos, meno filosofijos istorinę raidą, 
analizuojant įvairių idėjų ir teorijų sa
vitumus. Autorius daug dėmesio skiria 
estetikos autoritetams ir jų nuopel
nams. Jis atskleidžia meno ir teorinių 
svarstymų sąveiką ir parodo plačią 
XX š. diskusijų panoramą, akcentuo
damas ypatingą meno reikšmę sudva
sinant žmogų.

Knyga skirta studentams, dėstyto
jams ir visiems, kuriems rūpi kultūra 
ir asmenybės laisvė. Vilniaus pedago
ginio universiteto rektoriaus akademi
ko Algirdo Gaižučio knygą Estetika 
tarp tobulybės ir mirties, išleido Vil
niaus dailės akademijos leidykla. Poeto Jono Aisčio paminklas Rumšiškių 

kapinėse Ntr. S. Sajausko
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O KULTŪRINĖJE VEIKLOJEPaminklas vyskupui Valančiui

Ntr. S. Sajausko
Gražų saulėtą rugsėjo 25, sekmadienį, Kauno 

Rotušės aikštėje, prie pat Kunigų seminarijos ati
dengtas paminklas žymiajam XIX š. Lietuvos švie
suoliui, tautos blaivybės skleidėjui vyskupui Motie
jui Valančiui, kurio vardas primena dvasinį lietuvių 
tautos pakilimą, kovą prieš lietuviškos spaudos 
draudimą.

Nuožmiam 1863 m. sukilimo malšintojui 
generalgubernatoriui Muravjovui, pramintam Ko
riku, įsakius, vyskupas Motiejus Valančius 1864 m. 
iš Varnių buvo perkeltas į Kauną. Atskirtas nuo ti
kinčiųjų, apsuptas caro seklių čia gyveno kaip trem
tinys. Tačiau nepalūžo; atsakydamas į lietuviško 
rašto uždraudimą pradėjo organizuoti lietuviškų 
knygų spausdinimą Prūsijoje ir slaptą jos gabenimą 
į Lietuvą. Knygnešystė tapo visuotinio pasi
priešinimo sąjūdžiu, kurio nepajėgė sulaikyti net 
žiauriausios represijos, kalėjimai ir trėmimai į Si
birą.

Paminklas iškilo visai čia pat, kur šalia arkika- 
tedros-bazilikos, dabartinės M. Valančiaus gatvės 
name, pažymėtame nr. 6, vienuolika metų iki mir
ties gyveno vyskupas.

Simboliška, kad Lietuvai atkovojus nepriklau
somybę šiame name gyveno nemažiau žymus kovo
tojas už Katalikų Bažnyčios teises, prieš sovietinės valdžios vykdomą rusinimą bei persekio
jimus - kardinolas Vincentas Sladkevičius (1820-2000). Paminklo iškiliajam žemaičiui fundato
rius - JAV gyvenantis Lietuvos pilietis gydytojas Rimvydas Sidrys taip pat dalyvavo paminklo 
atidengimo iškilmėje. Monumentalią skulptūrą sukūrė skulptorius Leonas Žuklys.

S. Sajauskas

Vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo
Kaune įrašas Ntr. S. Sajausko

SIS PAMINKLAS
GYDYTOJO 

RIMVYDO SIDRIO 
DOVANA MIESTUI

SKULPTORIUS 
LEONAS ŽUKLYS

ARCHITEKTAI 
ALGIMANTAS SPRINDVS 
IR LEONARDAS VAJ»»

2005

Po tavo mylinčia ranka
Už gyvenimą, 
Už saulę, lietų, 
Už vaiko šypseną - 
“Esi”...
Tau dėkot, 
Dėkot norėtųs, - 
Dieve, Tu viską 
Gali...
Paliesiu žolę,

- Vėją, tylą, laiką, 
Paliesiu skausmą 
Ir gerumą širdyje. 
Vedies mane, 
Mažutį vaiką, 
Su meile 
Žemele...
Nusėda
Vakaras skaidrus, 
Nakties rami
Tyla, 
Palaima

' Sklinda po namus 
Po Tavo 
Mylinčia ranka...

Valerija Vilčinskienė
“Žiniuoniai” Kernavės festivalyje “Gyvoji archeologija” šią 
vasarą. Jie turi visokių žolelių nuo įvairių ligų

Ntr. S. Sajausko

Kompozitoriaus Vytauto 
Barkausko naują kūrinį Opus 
126 in ĖS Šveicarijos Ženevo
je rugsėjo 1-10 dienomis vyku
siame Amadėjaus festivalyje 
atliko žinomas styginių or
kestras “Camerata Salzburg”. 
Šį kūrinį užsakė festivalio ren
gėjai ir jo premjera skambėjo 
tarp didžiųjų klasikų - Wolf
gang Amadeus Mozart, Josef 
Haydn, Felix Mendelssohn - 
kompozicijų. Pasak V. Bar
kausko, - “Taip jau sutapo, 
kad Opus 126 in ES jau 126- 
sis mano kūrybinėje biografi
joje, o kaip profesionalus ma
tematikas, žinau šio skaičiaus 
ypatingas aritmetines savybes 
ir reikšmes muzikinėje kalbo
je, įdomiai susisiejančias su 
W.A. Mozarto kūryba.” Ama
dėjaus festivalį nuo 1987 metų 
rengia Ženevoje veikianti 
Amadėjaus draugija. Ateinan
čių metų sausio 27 dieną su
kaks 250 metų nuo W. A. Mo
zarto gimimo.

Poetui Tomui Venclovai 
rugsėjo 7 dieną buvo įteikta 
nauja Lenkijos kultūros pre
mija “Naujoji Naujosios Eu
ropos kultūra”, kuria norima 
pagerbti Vidurio ir Rytų Eu
ropos kūrėjus, labiausiai nusi
pelniusius garsinant savojo 
krašto kultūrą. Tomas Venc
lova tapo pirmuoju šios pre
mijos laureatu, išrinktu iš 19 
premijai pristatytų kandidatų. 
Premija buvo įteikta kuror
tiniame Krinicos mieste vyku
siame 15-me Tarptautiniame 
ekonomikos forume, kurį ren
gė Rytų studijų institutas Var
šuvoje su Krokuvos knygos 
institutu. Jame dalyvavo apie 
1,500 dalyvių iš 40-ties Eu
ropos, Azijos ir Amerikos 
valstybių.

“Sakura vėtroje”, Jono 
Vaitkaus režisuotą Aivaro 
Mockaus pjesę, lietuvių žiū
rovams Vilniuje, Panevėžyje 
ir Kaune rugsėjo mėnesį pri
statė iš Tokijo atvykęs teatras 
DORA. Jos premjera įvyko 
Japonijos sostinėje 2004 me
tais. Spektaklio scenografiją 
sukūrė Jonas Arčikauskas, 
muziką - Tomas Kutavičius, 
choreografiją - Vesta Grabš- 
taitė. Vaidino lietuvių ir japo
nų aktoriai: Vesta Grabštaitė, 
Inga Jankauskaitė, Vytautas 
Kaniušonis, Arnoldas Jalia- 
niauskas, Rimas Morkūnas, 
Kei Ueki, Josukė Šato, Kacu- 
hiko Kubota, Fumijo Šato, Hi- 
sao Jokotė, Taro Seta, Futoši 
Inoue, Šiho Kuroda, Hajao 
Senda, Vataru Koidė ir kt.

Sis bendras lietuvių ir ja
ponų teatro sumanymas gimė 
beveik prieš 10 metų teatro 
direktoriui Kazumi Sakabe ir 
jo mokinei, DORA teatro va
dovei Motoko Tanabei lan
kantis Lietuvoje. Pjesės pa
grindu paimta japono karo 
belaisvio ir lietuvaitės tremti
nės draugystės istorija poka
rio laikų sovietiniame lagery
je, aprašyta viename Lietuvos 
žurnale. Spektaklyje gausu 
muzikos, jame glaudžiai susi
pina iš pažiūros labai skirtin
gos, bet kartu ir keistai arti
mos japonų ir lietuvių kultū

ros, vyksta jų netikėtos, spal
vingos sankirtos ir jungtys.

Režisieriui J. Vaitkui pavy
ko suvienyti japonų ir lietuvių 
aktorius ir išreikšti bendrą 
žmogiškąją kūrinio idėją. Ja
ponai ir lietuviai tarsi atranda 
vieną mitologiją, ar tai būtų 
Užgavėnių ritualas, arbatos 
ceremonija iš aliumininių ka
lėjimo puodelių, ar samurajų 
šokis su vėduoklėmis, tuo pat 
metu skambant japonų dainai 
ir lietuvių giesmei. Spektaklis 
neiliustruoja nykios lagerio 
tikrovės - tamsos karalystę 
čia nutvieskia spalvų, garsų ir 
jausmų vaivorykštė, ją perkel
dama į religinę erdvę.

Vilniaus leidykla “Tyto 
alba” pristatė savo rudens ir 
žiemos sezono knygų leidybos 
planus. Pristatyme paaiškėjo, 
kad naują romaną parašė po
puliari autorė Jurga Ivanaus
kaitė, bet nei jo pavadinimo, 
nei siužeto atskleisti dar ne
norėjo. Pirmosios, jau išleis
tos sezono knygos - filosofės 
Jūratės Baranovos eseistikos 
rinkinys Meditacijos: tekstai ir 
vaizdai, žurnalistės Audronės 
Urbonaitės romanas Posūkyje 
- neišlėk ir ekonomistės Rūtos 
Vainienės Ekonomikos ter
minų žodynas.

• Eilės laukia dailininkės 
Ievos Babilaitės knyga vai
kams Ulė ir jos peliukas, Ugnės 
Barauskaitės romanas De
šimt, religijotyrininko ir publi
cisto Gintaro Beresnevičiaus 
romanas Paruzija, rašytojos ir 
kultūros ministerio patarėjos 
Zitos Čepaitės dokumentinės 
prozos rinkinys Neapšviestas 
kelio ruožas, žurnalistės Lai
mos Lavastės Juokinga knyga 
apie Suomiją ir suomius, 
Gendručio Morkūno romanas 
vaikams ir paaugliams Vasara 
su Katšuniu, Vilio Normano 
romanas Šnabždesys, Paulinos 
Eglės Pukytės romanas Jų 
papročiai ir literatūrologės 
Sigutės Radzevičienės doku
mentikos knyga Neatrastasis 
Šeinius.

Tarp užsienio autorių verti
mų paminėtini Milan Kunde- 
ros romanas Nepakeliama bū
ties lengvybė, Umberto Eco 
romanas Karalienės Loanos 
paslapties liepsna, Frederic 
Beigbederio romanai Patra
kusio jaunuolio memuarai ir 
Romantiškasis egoistas, Miką 
Toimi Waltario romanas Mi- 
kaelis atskalūnas. Leidyklos 
direktorė Lolita Varanavičie
nė pasidžiaugė, kad pastebi
mai daugėja vyrų autorių pa
rašytų tekstų; tai nauja ten
dencija, nes anksčiau vyravo 
moterų kūryba.

Išeivijos dailininko Pra
no Gailiaus 87-nių grafikos 
darbų paroda iš Lietuvos dai
lės muziejaus Radvilų rūmuo
se Vilniuje perkelta į jo gimti
nę Mažeikius. Parodos atida
ryme dalyvavo ir pats daili
ninkas, atvykęs iš Paryžiaus. 
Parodą parėmė Kultūros mi
nisterija, Kultūros ir sporto 
rėmimo fondas, Mažeikių 
savivaldybė ir privatūs rėmė
jai. G.K.
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3 Resurrection Rd.. Torontd, 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: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 67 milijonus doleriu
MOKA UŽ: 
90-179 d. term.ind................ ...1.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

180-364 d. term.ind.............. ...1.30% nuo.....................5.50%
1 metų term, indėlius..........
2 metų term, indėlius..........

...1.70%

...2.05% Sutarties paskolas
3 metų term, indėlius..........
4 metų term, indėlius..........

...2.30%

...2.55%
nuo........................5.50%

Nekiln. turto paskolas:
5 metų term, indėlius.......... ...2.90% Su nekeičiamu
1 metų “cashable” GIC...... ...2.25% nuošimčiu

.4.50%1 metų GlC-met palūk........ ...2.75% 1 metų................
2 metų GlC-met palūk....... ...2.75% 2 metų................ .4.85%
3 metų GlC-met palūk....... ...3.10% 3 metų................ .5.00%
4 metų GlC-met palūk........ ...3.10% 4 metų................ .5.20%
5 metų GlC-met palūk........
RRSP, RRIF “Variable”.........

...3.25%
..1.00%

5 metų................ .5.35%

RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% Su keičiamu
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% nuošimčiu
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.00% 1, 2, 3 metų ...... ..4.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ..3.50% •ir
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

...1.00%

...1.00%
Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

taupymo sąsk.............
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term, ind...............

...1.50%

...2.50%
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KEUAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PERKANT AUTOMOBILĮ

IMKITE PASKOLĄ 5.50%
IR JŪS DAR GAUSITE iki $300 DEGALAMS

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

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

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.

Apie tylą
EGLĖ PEREDNYTĖ

Apie ką norėčiau rašyti? Apie tylą. Laiką, 
kai esi su Dievu. Mano vienintelė malda dabar 
yra “Jėzau”. Ką daugiau aš galiu pasakyti? 
Iškalbėjau visas maldas. Mano pasninkas yra 
tyla. Daug žodžių jau pasakyta. Ne visi jie buvo 
tikri, ne visi buvo gydantys, ne visi iš šviesos, ne 
visi.

Aš norėčiau kalbėt apie tylą, kurioje nebė
ra nevilties - tik šviesa. Tavo veido šviesa, mano 
Jėzau.

Mano Jėzau, aš myliu Tave. Mano Jėzau, aš 
laukiu. Pasilenk prie manęs, kai jau nieko dau
giau neturiu - tik Tave.

Nežinau, kas yra ateitis. Man tėra dabartis. 
Esi Tu.

Tu virš visko esi. Beprasmybės nuodų, priri
šimo ir prisirišimo, virš nemeilės ir siaubo, virš 
gyvenimo - viso - su džiaugsmais ir skausmais, 
Tu esi, ir aš myliu tave, o pasaulis vis daugiau 
reikalauja, vis daugiau ir daugiau, ir daugiau...

Ką gi reiškia DAUGIAU, jeigu Tu duodi 
VISKĄ?

Ar ne laikas atsigręžt į Tave? Iš tavųjų žaiz
dų teka kraujas. “Nežudykit manęs negyveni
mu”, - Tu sakai. “Nežudykit manęs” - Tu mal
dauji, nes Meilė esi, ir Tau skauda, už kiekvie
ną gyvenimą skauda. Štai Tavoji širdis, štai 
Tavasis glėbys - atsiverkite, sesės ir broliai , 
atsiverkite Kristui Karaliui.

Tik dulkelė esi, mano siela, tik dulkelė.
Tavo veido šviesa. Begalybė many. Mes - 

vienuoliai, o Kristau Karaliau. Vienišumo vie
nuolis esi. Vienišumo malda. Vienišumo auka. 
Vienišiausioje akys laužiant duoną. Artimiau
sieji žmonės greta, o visvien esi VIENAS. Vie
nas, vienas ir vienas esi.

Ta tyla. Ar įmanoma būti joje, kai aplinkui 
tiek triukšmo, Karaliau?

Toks triukšmingas esi, o pasauli. Mes ne
mokame gerbti tylos. Mes nemokame, jau ne
bemokami tylėti.

Ar išmokysi mus? Ar išmokysi, Jėzau? Vis
ką Tau palieku, Tavo valiai ir gailestingumui.

O Karaliau tylos, pasilenk prie manęs, kai 
triukšminga esu.

O Karaliau tylos, pasilenk, kai tyla pasi
traukia.

O Karaliau tylos, pasilenki prie mūsų visų . 
Neramybės dvasia, pasitrauki.

Atsibusti Tavajam glėby, mano Jėzau.
Atsibusti Tavajam glėby, kad jau niekad 

daugiau neprarasčiau Tavęs.
Tu šypsaisi.
Kam Tau reikia manęs — varganos?
Tas neturtas palaima yra.
Tas neturtas palaimintas, Jėzau. Tu esi su 

mažaisais, su ligoniais, vaikeliais, bedaliais. 
Tu esi su manim - minioje, kur jau niekas ma
nęs nebelaukia.

Tu. Tu lauki manęs. Nes nei vienas žmogus 
neatstos Tavo Meilės, mano tylintis Dieve.

* * *
Rytas. Žmonės skuba į darbą.
Vakaras. Žmonės skuba namo.
Dievas, kuris užmirštas laukia tavęs. 
Kur esi, mano broli, seserie, kur esi?
Jo rauda tylioje bažnytėlėj.
Jo rauda naktyje: kur esi? Aš juk laukiu, be

viltiškai laukiu.
Man juk reikia tavęs.
Nesvarbu, iš kokios praeities ateini ir kur 

Tu eini.
Man tereikia tik Tavo širdies.
Kaip giliai pasislėpęs esi, mano Dieve.
Ten, širdies gilumoj, Tu verki.
Neatstumk manęs, vaike - aš tenoriu mylėti 

Tave.
Aš tenoriu dalintis savo meile.
Koks tylus Tavo balsas, o Jėzau.
Koks tylus kuždesys naktyje:
Atsisveikink su buvusia baime mylėti.
Leisk pamilti Tave ir parodyti, kas Tu esi - 

mažas mažas vaikelis savo Dievo glėby.
Tu verki?
Leiski sau išsiverkti.
Leiski sau išsibūti.
Ar dažnai tu esi?
Paprasčiausiai ESI?
Mano Meilė yra begalinė.

Mano Meilė paliečia tave, ir tu raudi kaip 
vaikas:

Kodėl nemylėjau Tavęs?
Ir kodėl nežinojau, kad lauki?
Leiski man išmylėti Tave, išsūpuot tavo 

skausmą.
Leiski sau išsitiest manyje.
Aš esu tavo Dievas.
Tau nėra ateities be manęs.
Tau nėra kito kelio, kito kelio nėra - 

tiktai mano maldaujantis žvilgsnis.
Suklupk prieš mane.

* * *
Tyla. Švenčiausiojo spindesys.
Tyla. Liepžiedžių kvapas.
Tyla, vedanti į susitikimą su Juo - Tuo, kurį 

myliu.
Rankos, sudėtos maldai.
Malda, virtusi saule ir vėju, tau per skruos

tą nubėgančiu...
Laukiu. Jis ateis. Šiandien Jis mane pasitiks 

- baltais rūbais ateis Visagalis, prie dulkelės - 
manęs - pasilenks.

Ilgesys tarsi gervių pulkai, vis paliekantys 
mus ir paliekantys.

Ilgesys - tarsi rudenio žiedas - toks viltin
gas prieš spalio šalnas.

Ko bijai, liūdesy?
Kad jau niekad tavęs nesutiksiu, nepriglau- 

siu, nors savas esi?
Lyja rudenio lietūs ir lyja, o dangus — šitoks 

giedras many.
Lyja saulėmis, lyja žvaigždėm, lyja lauko 

lelijom...
Negyvenimas laukia už durų.
Lyja spalio lietus.
Atsibusk, mano siela tyli.

♦ * *
Sunkūs, žemi debesys. Šviesos ilgesys. Gera 

prisiglausti prie rudenio šlapio apsiausto, dar 
prisimenant vasaros gaivą, dar prisimenant 
vasaros skrydį virš rugiagėlių lauko tylaus. Nėra 
nieko, kas būtų tik mano — visa žemė priklauso 
visiems, ir taip gera dalytis, taip gera. Neišblėsk, 
mano vasara.

Gervių pulkai, ir atrodo, jog tu iškeliauji 
amžinybėn, ir jau niekad nebus kaip tada^kai 
mes buvom vaikai, susikūrę nuostabų pasaulį iš 
vasaros karščio ir rugpjūčio vėsos.

Nebėra praeities - tiktai tekantis spalio lie
tus. Teka, teka ir teka... Atsiskleisk, Paslaptie. 
Kas esi? Tik tekėjimas - mano gyvenimas, ma
no pasaulis, mano naivūs jausmai ir giliai, daug 
giliau, nei pasaulis - išmintis. Palytėk mano odą 
savo virpančiais pirštais, lietau. Palytėk mano 
odą, o saule laukuos rudenine. Bėkit bėkit, 
vaikai - tik namo, tik namo, ir namus apkabinę, 
pasilikite jų tyloje.

Viskas praeita. Viskas išgerta - paskutinis 
tas lašas - kartus. Mano mintys - pamėlę nuo 
šalčio. Mano meilės seniai nebėra - ji išėjo basa 
paskui paukščių pulkus ir negrįžo. Kas gi žino, 
ar grįš kada nors - sužeista, o galbūt - išsigy- 
džiusi savo žaizdas.

Ji sugrįš. Kolei laukiu ir ištikimai Tau mel
džiuosi, o tylėjimo Kristau, kai maldų nebėra - 
tik tyla.

Rūkas kyla virš ežero. Vienišumas gilėja, ir 
alpsta širdis - aplankyk mano kryžių, Marija. 
Aplankyk mano gėlą, Marija. Aplankyki mane 
besiblaškančią tuose miškuose, kur neįžengia 
koja praeivio. Susirask mane miegančią sama
nose ir pravirk - kaip jau daugelį kartų verkei 
dėl manęs. Išdalinta esu - ir ne tiems, kam rei
kėjo. Sulipdyki mane iš mažų gabalėlių. Ar ma
tai, kad manęs nebėra?

Vėl į rudenį, vėl naktyje, tik pavasario sau
lė skaisti sapnuose. Nutylėk, kas dar laukia, Ma
rija. Pavargau nuo beprotiško aukščio. Tas 
skridimas yra nuostabus, o kritimas - siaubin
gas.

Tu prikėlei iš šukių mane, mano Motina, 
Mama Marija.

Rudenėjantys medžiai. Atsispindintys žo
džiai tyliuose ežeruos: atleisk, nemokėjau mylė
ti pasaulio ir tų dovanų, kuriose atsispindi dan
gus.

Keistos rudenio liepsnos - vis dega ir dega. 
Tai širdis? Tai gyvenimas. Tai...

Nieko naujo. Slenku pažemėm. Neįmano
ma melstis, nes lyja, lyja, lyja malonės lietus ir 
palaimina viską, o viską...

Tiktai ką man daryti su paukščiais, kurie 
išskrenda?

Ką daryti su baime, kad NEGRĮŠ?

http://www.rpcul.com
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Tomistiniais būties keliais LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
DOC. DR. DALIA MARIJA 

STANCIENĖ
Tarptautinės Tomo Akviniečio 

mokyklos vadovė
Kiekvienais metais Vilniaus 

pedagoginio universiteto Eti
kos katedra rengia studen
tams, mokytojams, dėstyto
jams dviejų savaičių tarptauti
nę Tomo Akviniečio vasaros 
mokyklą “Etika III tūkstant
metyje”. Šiais metais dvyliktoji 
mokykla buvo organizuota kar
tu su Klaipėdos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tetu, bendradarbiaujant Hous- 
tono Šv. Tomo (JAV), New Cast
le (Anglija), Jenos (Vokietija), 
Liublino (Lenkija) universitetų 
profesoriams.

Šv. Tomas Akvinietis pa
grįstai laikomas krikščioniško
sios minties istorijoje naujo fi
losofinio kelio pradininku. Šj 
atsakingą uždavinį jis vykdė ne
užsidarydamas akademinių ak
tualijų rate, norėjo ir mokėjo 
būti suprastas daug platesnės 
visuomenės, neišskiriant ir jau
nimo. Tomas Akvinietis gali bū
ti nuostabus vadovas tiems stu
dentams ir pedagogams, kurie 
siekia išminties ir ypač tiems 
jauniems žmonėms, kurie sie
kia išsamaus žmogiškosios bū
ties ir atsakomybės šioje žemėje 
supratimo. -

Logos žurnalo redaktoriaus 
pavaduotojas, Tomo Akviniečio 
darbų tyrinėtojas ir vertėjas 
Gintautas Vyšniauskas studen
tams, kurių dauguma buvo eti
kos specialybės, padėjo suprasti 
anglų kalba skaitomas paskai
tas. Seminarų metu studentai 
aktyviai dalyvavo diskusijose, 
bandė vertinti žmogaus poelgių 
moralumą. Pasibaigus įtemp
toms studijoms, studentai pa
pildomai mokėsi iškalbos 
meno.

Prof. E. Everatt (Anglija), 
tomistiškai interpretuodamas 
Hume filosofiją, bandė paro
dyti, kad žmogaus protas linkęs 
į nepaaiškinamą pakilumą ir 
perdėtą pasitikėjimą savimi, 
kylantį iš palankios sėkmės, ge
ros sveikatos ar iš drąsaus ir 
pasitikinčio charakterio. Tačiau 
tokia būsena, anot profeso
riaus, negali prilygti šio pasau
lio grožiui ir patirtam tikram 
džiaugsmui. Profesorius J. Kna- 
sas (JAV), VPU studentams pa
žįstamas iš pavasarį skaityto 
kurso apie prigimtinį įstatymą, 
pratęsė šį diskursą tomistiniais 
blogio problemos apmąstymais. 
Pasirinkęs Rachelės iš Evange
lijos pagal Matą (Mt 2, 16-18) 
istoriją, jos išgyvenimą dėl vai
kų netekties, J. Knasas pabrėžė, 
kad Rachelės vardas tapo bend
riniu visų motinų, išgyvenančių 
savo vaikų netekties skausmą. 
Šiuo konkrečiu atveju karalius 
Erodas išžudė Rachelės berniu
kus, tačiau, samprotauja profe
sorius, vaikai miršta dėl sociali
nių, gamtinių priežasčių, ir var
gu ar filosofija galėtų motinas 
paguosti? Todėl jokie teologi
niai argumentai, grindžiantys 
visatos tobulumą ir jos Kūrėjo 
begalinį gerumą, negali patei
sinti vaiko netekties tragedijos. 
Prancūzų filosofas Maritain, 
analizuodamas Rachelės raudą, 
sako, kad sielvartas, kančios ir 
mirtis - visa tai atsirado todėl, 
kad žmogus atsisakė Dievo 
meilės. Šį teiginį jis grindžia 
Akviniečio argumentais apie 
išskirtinį žmogaus orumą, ku
riuos analizavo profesorius 
Knasas. Baigdamas paskaitas ir 
seminarus, Knasas, remdama
sis Tomo Akviniečio darbų ana
lize, pasiūlė savo atsakymą ko
dėl rauda Rachelė, kodėl pasau
lyje egzistuoja blogis. Priežastis 
- tai, kad irumas priklauso vi
satos tobulumui, kitaip sakant, 

irumas yra blogio galimybės 
pamatas. Po šio teiginio audi
torijoje kilo diskusija. Studen
tai nenorėjo sutikti, kad taip 
lengvai galima blogus darbus, 
niekšybes, smurtą pateisinti irii- 
mo dėsniu. Tolesnius atsaky
mus šiai aktualiai diskusijai pa
teikė profesorius Matthias Per
karus (Vokietija), apeliuoda
mas į sąžinę, kuri pagal Akvi- 
nietį, tai savęs sužinojimas, o 
pagal Kantą - vidinis teismas 
žmoguje.

Lenkų profesoriai Ewa Sy- 
kula ir Rafal Hordyjewski kal
bėjo apie etinių vertybių išraiš
kas literatūroje ir modernius 
mitus istorijoje. Studentai buvo 
supažindinti su lenko poeto 
Gustaw Herling-Grudzinski 
kūryba.

Studijuojantys iškalbos me
ną iš dėstytojo dr. E. Mažinto 
ne tik išmoko praktiškai valdyti 
balso tembrą, kvėpavimą ir iš
raiškingai skaityti tekstą, bet ir 
susipažino su lietuviškos.retori- 
kos istorija, bei trumpų prakal
bų stilistika ir jų kompozicija. 
Šias įgytas žinias studentai pa
demonstravo baigimo diplomų 
teikimo iškilmėje, kuri ne vie
nam iš jų buvo pirmas viešas 
pasisakymas.

Na ir pabaigai, kad neatro- 
dytumėm tokie rimti ir akade
miški, išduosime paslaptį, kad 
pasibaigus užsiėmimams - vi
siems užteko saulės spindulių 
ir jūros bangų, o vakaronėse ai
dėjo studentiškas juokas ir dai
nos. Be to, vyko dėstytojų ir 
studentų krepšinio varžybos, 
kur, deja, pergalės taškus susi
rinko dėstytojai. Tačiau, kitais 
metais studentai tikisi revanšo. 
Tad belieka laukti kitos vasaros 
ir Tomo Akviniečio mokyklos, 
kuri vėl bus jūros drėgme al
suojančioje ir laivais pasidabi
nusioje Klaipėdoje.

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 138 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind.
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.05% už 2 m. term, indėlius 
2.30% už 3 m. term, indėlius 
2.40% už 4 m. term, indėlius 
2.90% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.75% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind.
3.45% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.45% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

Į SKAITYTOJAI PASISAKOl

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo......... 5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų ...........4.25%
2 metų ...........4.70%
3 metų .. . ; . .5.00%
4 metų ...........5.10%
5 metų ...........5.30%

- su keičiamu 
nuošimčiu........4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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: info@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
Rmnad, antrad. irtredad. nuo9vx-330vp4x; ketvirtad. irpenktad.nuo9vx-8v.v. 

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

PAAIŠKINIMAS
Dėl mano straipsnio “Smerkti ar gailėtis”. 

TŽ 28 nr. atsiliepė Viktoras Alekna TZ 35 nr., 
pastebėdamas mano netikslumus. Tebūna leista 
man pasiaiškinti.

Rinkdamas žinias apie Salomėjos Nėries 
biografinius bruožus, naudojausi Prano Naujo
kaičio Lietuvių literatūros istorija (III t.). Ten 
rašoma: “S. Nėris buvo paskirta vadinamojo 
Liaudies seimo atstove, taip pat buvo parinkta į 
delegaciją, kuri vyko į Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiąją tarybą prašyti, kad sovietų kariuomenės

jau okupuota Lietuva butų priimta į Sovietų Są
jungą” (psl. 33).

“Po sunkios dviejų savaičių kelionės S. Nėris 
pasiekė Maskvą. Iš Maskvos ji buvo išsiųsta į 
Penzą, o iš ten perkelta į Baškirijos sostinę Ufą. 
Ten šaltame viešbučio kambaryje be kuro ir jo
kių patogumų išgyveno iki 1942 m. vasaros” 
(psl. 54).

“Poetės sveikata blogėjo: 1945 m. birželio 
pradžioje ji buvo paguldyta į Kauno Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę” (psl. 54).

Ignas Medžiukas, Los Angeles, CA

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

■■■■■■■■■■■ llllllllllllllllllllll 
LePAGE 

IMHBHHHHMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ANTANAS GENYS

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, bs< ols oue
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426

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

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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

Galvojat parduoti ar sužinoti 
Jūsų nuosavybės vertę, veltui 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar “condominium”.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

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

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

bus: 905-828-3434

RF/MSC
Realty Specialists IncJTI 

Independently Owned and Operated

Birutė (Betty) Bartusevičius
Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829
Cell: 416-427-1875

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija i Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

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

Tel. 416 236-3060 į
Fax 416 236-1809

......................... ......... ......... .

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

lRGUTIS Parcels
Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

^Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
. : , ■ ■■ ’ .

for i pa re e
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Žinios iš Lietuvos
• Žydrūnas Savickas dabar 

yra vienintelis žmogus pasaulyje, 
laimėjęs visas svarbiausias galiū
nų varžybas - pasaulio ir Europos 
čempionatus, “Strongman Super 
Series” bei “Arnold’s Strong
man” varžybas. Ž. Savickas pa
gerino tris pasaulio rekordus. 
Kūno kultūros ir sporto departa
mente (KKSD) surengtose Lie
tuvos sportininkų pagerbimo iš
kilmėse jis buvo apdovanotas ei
liniu departamento medaliu “Už 
sporto pergales” ir kuklia 5,000 
litų premija. Mat toks piniginis 
šio titulo įvertinimas numatytas 
neolimpinių sporto šakų atstovų 
premijavimo nuostatuose. Tuo 
tarpu irkluotojams Arvydui Duo- 
nėlai ir Egidijui Balčiūnui už si
dabrą ir bronzą tarptautinėse 
pirmenybėse įteikiama po 38, 
000, nes jie atstovauja olimpinei 
sporto šakai. KKSD gen. direkto
rius Algirdas Raslanas pažadėjo, 
kad premijavimo kriterijai bus 
keičiami - šiuo metu kuriami pro
jektai, kurie garantuotų atskirą 
finansavimą garsiausiems ne
olimpinių sporto šakų sportinin
kams ir komandoms.

• Futbolininkai kitais metais 
galės treniruotis Naujojoje Vil
nioje. Miesto tarybos kolegija 
vakar pritarė šiame rajone prie 
Karklų gatvės projektuojamo 
aikštyno detaliajam planui. Nau
jame komplekse, kuriame varžy
boms ruošis Lietuvos futbolo 
rinktinė, bus du stadionai ir 3 
treniruočių aikštės. Projektui įgy
vendinti Lietuvos futbolo federa
cija su investuotojais skirs apie 
60 mln. litų.

• Po metus užsitęsusio re
monto Alytuje atidarytas basei
nas, pasak sporto specialistų - 
moderniausias Lietuvoje. Dau
giau nei prieš 20 metų statyto ba
seino remontas kainavo 2,5 mln. 
litų. Didžiąją dalį šių lėšų - 1,6 
mln. litų - skyrė Alytaus miesto 
savivaldybė. Baseine galės vykti 
tarptautinio lygio varžybos.

• Rio de Zaneire vykusiose 
pasaulio neįgaliųjų sporto žaidy
nėse kaunietis plaukikas Kęstutis 
Skučas iškovojo tris aukso meda
lius, o alytiškis disko metikas Al
girdas Tatulis iš Brazilijos parsi
vežė bronzos apdovanojimą. Ne
įgalieji rungtyniauja tik su tos 
pačios kategorijos negalią turin
čiais konkurentais.

• Lietuva nori surengti Eu
ropos jaunimo čempionatą - Lie
tuvos futbolo federacija pateikė 
paraišką mūsų šalyje surengti 
2009 metų Europos jaunių (iki 
17 metų) arba jaunimo (iki 19 
metų) čempionato baigmines 
varžybas ir tikisi, kad tai bus di
delis postūmis futbolo plėtrai 
šalyje. Inf.

“Jungties” žinios
•Toronto lietuvių kėgliavi- 

mo klubas “Jungtis” rengia kėg- 
liavimo varžybų ir žaidimų popie
tę klubo nariams ir svečiams spa
lio 29, šeštadienį, 1 v.p.p. “Bruns
wick Bowling” salėse, 2561 
Stanfield Rd. (Dundas St. E. ir

^SPORTAS

Keturių valstybių krepšinio varžybos Australijoje pasibaigė š.m. 
rugsėjo 14 d. Dalyvavo krepšininkai iš Lietuvos, Kinuos, Naujosios 
Zelandijos ir Australijos. Pirmąją vietą laimėjo Australijos rinktinė, 
antrąją - Naujoji Zelandija, trečioji atiteko Lietuvai, o ketvirtoji liko 
Jono Kazlausko vadovaujamai Kinijos rinktinei, pralaimėjusiai vi
sas rungtynes. Pažymėtina, kad Lietuvos komanda buvo sudaryta ne 
iš pačių geriausių krepšininkų. Nuotraukoje - į žaidynių simbolinį 
penketą išrinktas Povilas Čiukinas dengia Australijos rinktinės puo
lėją (M.P. ntr.)

sikėlimo parapijos salėje. Dėl bi
lietų kreiptis į Ritą Grybienę, 
416 234-5982.

Savaitgalio programa bus 
paskelbta www.ausra. net. Bus 
“Aušros” 50 metų veiklos nuo
traukų paroda. Jei turite nuo
traukų (senesnių ir šių dienų), ' 
kurios tiktų parodai, skambinkite 
Aušrai Pleinytei, 416 762-9686. 
D.D.

Stanfield sankryžoje), Missi- 
ssaugoj. Registracijos pradžia 
12.15 v.p.p. Kviečiami visi patyrę 
kėgliuotojai. Iš anksto galima 
registruotis ar daugiau žinių 
gauti pas R. Šiaučiulį ei.paštu 
rvsouth@rogers.com. A.R

“Aušros” žinios
• Iškilminga “Aušros” klubo 

vakarienė įvyks lapkričio 5 d. Pri-

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1- 
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687.

I BPL Import/Export I
SIUNTINIAI i LIETUVA t fe

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

mailto:rvsouth@rogers.com
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^SKAUTŲ VEIKLA)
• LSS vadovybės rinkimai ir 

korespondentinis LSS narių su
važiavimas pradėtas kvietimu re
gistruotis (Biuletenis, nr. 1, 2005. 
IX. 26). Registracijos lapai, 
suvažiavimo dalyvio pasisakymai 
bei siūlymai, kandidatų siūlymai 
yra išsiuntinėti pagal sąrašus 
visiems LSS nariams. Visa toji 
medžiaga turi būti grąžinta 
Rinkimų komisijai iki š.m. spalio 
28 d. šiuo adresu: s. Edvardas 
Andriušis, 58 Romiga Lane, 
Palos Park, IL 606464, USA. 
Siūlant kandidatus į vadovybę 
turi būti gautas raštiškas jų suti
kimas ir trumpa kandidato bio
grafija. Inf.

• Toronto skautininkių-skauti- 
ninkų sueiga šaukiama pirmadie
nį, spalio 17, 1 v.p.p. Prisikėlimo

parapijos kavinėje. Sueigos metu 
Kanados rajono vadas v.s. Romas 
Otto pasidalins savo įspūdžiais iš 
ką tik įvykusių posėdžių Lietuvoje 
su Lietuvos skautų vadovais. Tu
rintieji laimikių ateinančiai Ka
ziuko mugei prašomi atnešti į šią 
sueigą. K.B.

• Seneliui a.a. Vytautui Auš
rotu! iškeliavus amžinybėn, reiš
kiame gilią užuojautą vyr. sk. Ju
lijai Šimonėlytei, prityrusiem 
skautam broliui Justinui ir pus
broliui Mykolui Rovui.

• Padėkos savaitgalį sk. vy
čiai Jonas Didžbalis, Tomas Kuras, 
Darius Kuras, Andrius Rusinas, 
Danielius Puzeris ir Tomas Jo
naitis savanoriškai talkino “To
ronto Food Bank” patalpose. M.R.

“Romuva 2005”. Laisvalaikis vilkiukų pastovyklėje Ntr. R.R. Otto

HomeLife
Experience Realty Inc.

Ieškote pirkti?

Jaunimo suvažiavimas
SAULIUS SIMONAVIČIUS

Rugsėjo 16-18 d.d. vyko Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos metinis suvažiavimas “Kretin
gos” stovyklavietėje, Wasaga Beach, ON. Suva
žiavimų tikslas yra ne tik duoti progą Kanados 
lietuvių jaunimui susiburti ir padraugauti, bet ir 
duoti galimybę jaunimui turėti konkrečias dis
kusijas apie lietuvybės išlaikymą Kanadoje.

Šiais metais Kanados lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas dr. Arūnas Pabedinskas pristatė 
KLF struktūrą ir išaiškino suvažiavimo daly
viams kaip Fondas remia lietuvių organizacijas 
Kanadoje. KLF yra labai svarbi dalis Kanados 
lietuvių veiklos - be jos stiprios finansinės para
mos sunyktų veikla. KLJS bei kitos organizaci
jos už tai yra labai dėkingi.

Suvažiavime pasirodė ir Kongreso renginio 
komiteto pirmininkas Matas Stanevičius. Jis pa
brėžė, koks svarbus įvykis Kongresas yra pasau
lio lietuvių jaunimui ir kaip Kanados lietuvių

jaunimas gali prisidėti prie Kongreso renginių. 
Žinios apie Kongresą randamos Kongreso ofi
cialioje svetainėje: www.kongresas.org. Suvažia
vimo dalyviai pasisaike: jiems labai svarbu, kad 
KLJS krašto valdyba toliau tęstų savanorišką 
darbą ruošiant įvairius renginius - šokius, bend
radarbiavimą su Maironio mokykla ir t.t.

Šeštadienio vakare, po diskusijų, kurios 
buvo tęsiamos prie laužo, dalyviai išvengė lietaus 
ir taip savaitgalis labai smagiai ir darbingai 
praėjo.

Švarbiausia, buvo išrinkta šių metų KLJS 
krašto valdyba, kuri pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Tomas Jonaitis, vicepirmininkė Julija 
Puodžiukaitė, iždininkas Danielius Puzeris, sek
retorius Paulius Sergautis, socialinių reikalų na
rys Jonas Didžbalis, korespondentas Saulius Si- 
monavičius, jaunimo tarpininkė Sofija Bulotaitė, 
narė Armanda Rochkovskaitė, narys Tomas Ku
ras. Su jais galima susisiekti per KLJS svetainę 
www.kljs.org arba el-paštu valdyba@kljs.org. 
Valdyba tikisi darbingų metų ir laukia jūsų atsi
liepimų.

Padedu nuomininkams tapti 
savininkais.
Paaiškinsiu, kai 2005-2006 m. KLJS valdyba, išrinkta rugsėjo 17 d. suvažiavime “Kretingoje”. Iš k.: J. Didžbalis 

(soc. reikalai), S. Bulotaitė (ryšiai su nariais), T. Jonaitis (pirmininkas), D. Puzeris (iždininkas), 
A. Rochkovskaitė (narė), P. Sergautis (sekretorius), J. Puodžiukaitė (vicepirm.), T. Kuras (narys) *Rikis Punkris 

REALTOR
Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpuiikris.com

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - 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, te

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-300-0563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

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.

Toronto Aukštesnieji lituanistiniai kursai
(Tęsinys iš 40 nr.)

Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vyskupavimas sutapo su liūdnu ir tamsiu laikotarpiu lietuvių 
tautai, kada buvo iškilęs pavojus net jos tautinei bei religinei tapatybei. Esant tokiai sunkiai ir pavojingai 
padėčiai, vyskupas Valančius buvo ne tik rūpestingas ir išmintingas tikinčiųjų ganytojas, bet ir tikras moralinis 
savo tautos vadovas, - rašė savo laiške Lietuvos vyskupams Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių proga 
popiežius Jonas Paulius II.

Kodėl taip pagarbiai apie Motiejų Valančių rašė pats popiežius, kodėl lietuviai didžiuojasi, galėdami 
savo istorijon įrašyti šio vyskupo, rašytojo, blaivininko, gimusio lietuviams vėliau ir Nepriklausomybės 
diena tapusią vasario 16-ąją, vardą? Kuo mus žavi ši asmenybė ir kuo mums yra svarbi?
Praeitų metų lituanistinių kursų abiturientai perskaitė apie Motiejų Valančių “Lietuvių literatūros skai
tiniuose” ir atsakė į šiuos klausimus. Literatūros mokytoja R. Žemaitytė-De luliis

* * * * * *
Motiejaus Valančiaus asmenybė mane žavi. 

Gimęs ne bajorų, ne karalių, bet paprastoje vals
tiečių šeimoje, jis kruopščiai mokėsi Vilniaus dvasi
nėje seminarijoje. Negalima suskaičiuoti, kiek gerų 
dalykų jis yra padaręs Lietuvai ir religijai.. Teisingai 
jis vadinamas - Ganytoju. Be jo darbo ir nuoširdu
mo būtume buvę be Maironio, be A. Baranausko.

Buvo teisingas žmogus, priešinosi gėrimui ir 
rūkymui. Taip pat buvo rimtas žmogus, kuris skirda
vo įvairias baudas ir teises. Pastatė daug šventovių, 
mokyklų, visada rūpinosi žmonėmis. Buvo tvirtas 
ypač gindamas lietuvybę. Turime būti dėkingi jam 
už pirmąją lietuviškų knygų leidyklą Tilžėje. Savo 
laisve rizikavo dėl religijos ir švietimo. Jo didžiau
sia meilė buvo žmonės ir Dievas. Jiems jis paaukojo 
visą savo gyvenimą.

M. Valančius vadinamas rašytoju realistu, nes 
jo rašiniai buvo tikroviški, vadinasi, tai iš tikrųjų 
galėjo atsitikti. Dažnai minimi istoriniai faktai, 
įvairios Lietuvos vietos. Pagrindinis veikėjas siuvė
jas Juzė eidavo iš kaimo į kaimą. Todėl apysaka pa
vadinta “Palangos Juzė”. Vėliau apie taip vaikščio
jančius žmones kartais būdavo sakoma ’’Vaikšto 
kaip Palangos Juzė”.

Juzė Viskanta keliauja, susitinka su žmonėmis 
ir pastebi, kad visi lietuviai yra geri. Jis nakvodavo 
pas įvairius žmones, jiems siūdavo, o jie užmokėda
vo už tai. Jis pasakoja apie piršlybas, kaip Dominy
kas atvažiavo pas Domicėlę prašyti jos rankos. Jos 
tėvas jai paaiškino, kad Dominykas geras, gražus 
vyras, bet ji pati nežinojo, ką daryti. Piršlys pasiūlė 
išgerti. Vėliau Domicėlė sutiko tekėti, bet man at
rodo, kad tekėti ji nenori. Atrodo, kad tėvas labiau 
nori, kad ji tekėtų negu ji pati. Apysakoje nekal
bama apie jausmus. Jausmai nebuvo svarbu, svarbu 
rūpintis turtu. Vida Naudžiūnaitė

Motiejus Valančius buvo ypatingas Žemaičių 
vyskupas, be kurio nebūtų buvę A. Baranausko ir 
Maironio. Jis organizavo katechizacijos ir švietimo 
tinklą. Reikalavo kunigus slapta mokyti vaikus 
skaityti ir rašyti lietuviškai, katekizmo tekstą nau
dojant kaip knygą. Jis savo parapijiečiams patarė 
slapta skaityti lietuviškas knygas ir jų neatiduoti 
caro žandarams.

M. Valančius norėjo gero Lietuvai. Jis organi
zavo blaivybės sąjūdį, kovojo su rūkymu. Tai nuos
tabu, kai žmonės atėjo su savo pypkėm, jis jas su
daužė. Žmonės tada suprato, ką vyskupas norėjo 
jiems pasakyti.

Labai nuostabu, kiek Valančius padarė Lie
tuvai: pastatė beveik 50 šventovių, įšventino 550 
klierikų, suteikė Sutvirtinimo sakramentą virš 700 
tūkst. vaikų. Parašė apie 50 knygų. Jis buvo protin
gas, stipriai tikintis, rūpestingas. Jis buvo labai 
svarbus žmogus Lietuvos gyvenime.

Renata Simonavičiūtė
* * *

Motiejus Valančius padarė labai daug dėl Lie
tuvos per visą savo gyvenimą. Aš nemanau, kad ki
tas vyskupas galėtų tiek padaryti per visą savo gy
venimą: pastatyti beveik 50 šventovių, įšventinti 
550 klierikų, Sutvirtinimo sakramentą suteikti 700 
tūkst. vaikų.

Man juokingas tas susitikimas vyskupo Motie
jaus Valančiaus ir Maironio, kai šis buvo mažas 
berniukas. Valančius, paklausęs, kuo nori būti ma
žas vaikas, nežinojo, kad iš to berniuko užaugs la
bai gerai visiems žinomas poetas.

Man patiko, kad M. Valančius brangino kny
gas. Jos yra dvasinio turto šaltinis.

Gintaras Šileika

http://www.kongresas.org
http://www.kljs.org
mailto:valdyba@kljs.org
http://www.rickpuiikris.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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AtA
JUOZUI DANIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia -

Lietuvių išeivijos institutas Kaune

Reto darbštumo visuomenininko netekus

AtA
VYTAUTUI AUŠROTUI

iškeliavus į amžino gyvenimo namus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame žmonai SIGITAI, dukroms 
ALDONAI, BERNADETAI ir jų šeimoms - 
JULIJAI, JUSTINUI, MYKOLUI ir MATUI bei 
visiems giminėms ir kartu liūdime -

Adolfas Sagevičius, 
Kristina, Stewart Webb 

Jonas, Susan Sagevičiai

MIRTIES PRISIMINIMAS
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir 
klevai - tavęs nebus 
Ateis sesuo, ateis brolis, ateis 
kiti, kur tu buvai - tavęs nebus 
Per žydrą dangų saulė kops ir 
mėnuo patekės — tavęs nebus 
Kaip vandenio, kaip vandenio 
žmonių nutekės — tavęs nebus.

(Bernardas Brazdžionis)

ŠIAIS METAIS SUKAN
KA 50 METŲ, KAI KANA
DOS AVIACIJOS VYR. 
LEIT.

AtA
ALGIMANTAS NAVIKĖNAS,

vos sulaukęs 27 savo gyvenimo metų, žuvo lėktuvų
nelaimėje Vokietijoje. • v 4

Tavęs niekad nepamiršim - < • .
Sesuo ir brolis

PADĖKA
Balsas, kurį pirma girdėjom - nutilo. 
Motina, kuri visada buvo — nebėra 
Pasilieka tik atsiminimai.

MUSŲ MYLIMA MAMA IR OMI 

AtA
OTILIJA KUŠNERAITIENĖ
atsiskyrė nuo mūsų 2005 m. rugsėjo 21 d.
Dėkojam Išganytojo parapijos klebonui A. Žilins

kui už gedulines pamaldas ir palydėjimą į kapines, 
vargonininkui P. Šturmui ir solistei L. Turūtaitei už 
jautrias giesmes, skirtas Motinai.

Nuoširdus ačiū Gailutei už mamos priežiūrą iki 
paskutinės dienos. Nežinom, kaip skausmą pernešti 
reikėtų be mielų draugų, kurie mums - didelis ramstis 
liūdesio metu ir visada. Dėkojame už gražias gėles ir 
pyragus, B. Stanulienei už paruoštus pietus. Ačiū 
visiems, kad buvote su mumis atsisveikinant su mūsų 
mama, senele ir prosenele. ŠEIMA

A.a. Vytautas Taseckas po 
skausmingos ligos iškeliavo am
žinybėn, o jo žemiškus palaikus 
priglaudė lietuvių kapinės Ana
pilio sodyboje, Mississaugoje. 
Velionis tarnavo lietuvių visuo
menei iki paskutinių savo jėgų, 
pasireikšdamas plačiai įvairiose 
veiklos srityse. Tarsi buvo ta 
darbščioji, nepailstama bitelė.

Vytautas gimė 1925 m. sau
sio 13 d. Radviliškio mieste ge
ležinkelio tarnautojo šeimoje. 
Šiame mieste baigė pradžios 
mokyklą ir progimnaziją. Mo
kėsi Šiaulių berniukų gimnazi
joje ir 1941 m. pavasarį baigė 
Rokiškio gimnaziją, įsigydamas 
brandos atestatą. Buvo gabus ir 
geras mokinys. Tų metų rudenį 
išvyko mokytojauti į Mažėnų 
pradžios mokyklą (Dūkšto 
valse., Zarasų apskr.). 1943 m. 
Vytautas įsidarbino Rokiškio 
geležinkelio stotyje.

Pasitraukia į Vokietiją
1944 m. liepos mėn. trau

kiniu išvyko į Vokietiją. Mat jis 
išsirūpino vieną traukinio vago
ną, pripildydamas jį tautiečių no
rinčių pabėgti nuo besiarti
nančių sovietų į Lietuvą. Vytau
tas taipgi norėjo, kad su juo 
kartu vyktų ir kiti šeimos nariai, 
tačiau griežtai pasipriešino tė
vas - nekeisiąs kojos iš Lietu
vos. Velionies suorganizuota 
tautiečių grupė traukiniu be 
didesnių kliūčių laimingai pa
siekė Vakarų Vokietiją.

' Išvyksta į Angliją
Vytautas Vokietijoje- gyve

no keliose vietovėse. 1948 m. iš
važiavo į Angliją ir apsigyveno 
tekstilės pramone pasižymin
čiame Bradford mieste. Čia ne
mažai gyveno lietuvių ir darba
vosi tekstilės įmonėse, tarp jų ir 
Vytautas bei busimoji jo žmona 
Onutė Bačinskaitė, kilusi iš Su
valkijos lygumų. Jiedu 1950 m. 
birželio 17 d. sumainė aukso 
žiedus. Apeigas atliko kun. J. 
Kuzmickas.

Bradforde veikė šeštadie
ninė lietuvių mokykla. Į jos mo
kytojų gretas greitai įsijungė ir 
Vytautas. Jis vadovavo meno 
mėgėjų būreliui. Taip ir prasi
dėjo Vytauto Tasecko visuome
ninė bei kultūrinė veikla, truku
si daugiau kaip penkiasdešimt 
metų.

Atvyksta į Kanadą
Jauna Taseckų šeima 1952 

m. persikėlė į Kanadą ir apsigy
veno Toronte. Vytautas tuoj pat

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Vytautas Taseckas, 
miręs 2005.IX.il

pradėjo mokytojauti Maironio 
šeštadieninėje mokykloje, su 
pertrauka joje išdirbęs 12 metų. 
1968 m. tapo atgaivintų Toron
to Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų vedėju. Tose pareigose iš
buvo iki 1977 m.

1969, Lietuvių švietimo ir 
šeimos metais už darbą ir pasi
šventimą lietuviškoje mokyk
loje Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba bei Švietimo 
taryba Vytautą Tasecką apdova
nojo padėkos pažymėjimu, o 
vėliau KLB švietimo komisija 
už ilgų metų darbą lituanistinė
se mokyklose apdovanojo savo 
įsteigtu medaliu.

Vytautas įsijungė ir į To
ronto Prisikėlimo parapijos 
veiklą. Daug darbavosi ir ištek
lių skyrė pranciškonų stovykla
vietei “Kretinga” Vasagoje. 
Nuo 1969 m. veikė (būdavo iš
renkamas) parapijos taryboje, 
eidamas įvairių sekcijų pirmi
ninko pareigas, o nuo 1978 m. 
iki 1990 metų buvo ir visos tary
bos pirmininkas. Pasiliko visą 
laiką ir toliau parapijos tary
boje, pirmininkaudamas visuo
meninei sekcijai. Be jo pagal
bos neapsiėjo joks parapijos 
renginys, taip pat ir kitų organi
zacijų renginiai. 1987 m. už 
veiklą parapijoje ir aplamai lie
tuvių visuomenėje apdovanotas 
popiežiaus Jono Paulius II.“Pro 
ecclesia et pontifice” medaliu.

Veikla kitur
Toronte veikia Kanados 

lietuvių katalikų centras, jun
giantis lietuvių katalikų parapi
jas. Viena pagrindinių jo veik
los sričių - visokeriopa finansi
nė šalpa katalikų akcijai Lietu
voje. Parapijos Tikinčiajai Lie
tuvai surenka gana gausias au
kas. Centras, kurį sudaro para
pijų klebonai, centrinių katali
kiškų organizacijų pirmininkai 
ir rinkti atstovai, šias aukas pa
skirsto.

Vytautas Taseckas Centrui 
pirmininkavo 1987-1996 me
tais. Lietuva tuo laiku kėlėsi ne
priklausomam gyvenimui. Nu
tarta į pagalbą tikinčiajai Lietu
vai įjungti ir Kanados vyskupus. 
Tuometiniam pirmininkui, be 
kitų reikalų, reikėjo rūpintis 
tinkama šiems vyskupams in
formacija. Iš Kanados vyskupų 
gauta medžiaginės ir moralinės 
pagalbos. Kai kurių vyskupijų 
parapijose buvo skelbiamos 
maldos už Lietuvą.

Per pastaruosius 9-rius me
tus Centro iždą pavyzdingai 
tvarkė Vytautas Taseckas. Rū
pinosi ne tik knygvedyba, bet ir 
paruošdavo šalpų paskirstymo 
planą ir išsiuntinėdavo čekius 
aukų gavėjams, kartu su jais pa
laikydamas ir korespondencinį 
ryšį.

Velionies buhalterijos iš
manymu ir noru padėti mielai 
pasinaudojo ir kitos organizaci

jos. Jis buvo ilgametis Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo iž
dininkas ir knygvedys, taip pat 
tvarkė ir LB Toronto apylinkės 
valdybos iždą.

Dar viena sritis, kurią ve
lionis labai mėgo ir laiko negai
lėjo - tai lietuvių mėgėjų teatrai
- “Aitvaras” Toronte ir “Auku
ras” Hamiltone. Jis abiejuose 
teatruose atliko daugybę vaid
menų.

Lietuvos kultūros ministe
rijos kvietimu ir globojami 
Šiaulių dramos teatro, “Auku
ro” ir “Aitvaro” mėgėjų dramos 
teatrai 1990 m. su dideliu pasi
sekimu gastroliavo Lietuvoje. 
Vytautas Taseckas asmeniškai 
susilaukė svaraus įvertinimo ir 
pagyrų. Šiaulių teatro vadovybė 
kvietė apsigyventi Lietuvoje, 
garantuodami aktoriaus vietą 
šiame teatre. Už plačią lietu
višką veiklą KLB valdyba 1997 
m. Vytautui Taseckui paskyrė 
Visuomenininko - kultūrininko 
1000 dol. premiją, įsteigtą Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo.

Duoną, kaip Vytautas saky
davo, pelnė Kanados pašte, ei
damas viename skyriuje tarnau
tojų prižiūrėtojo pareigas.

Vytautas dažnai buvojo 
Lietuvoje, nes Rokiškyje gyve
no sesuo Regina su šeima. Jis 
praėjusiais (2004) metais taipgi 
lankėsi Lietuvoje. Grįžęs pasa
kojo, kad paskutinę savaitę su 
giminėmis ir sesers draugais 
labai maloniai praleido laiką 
prie Baltijos jūros. Atsisveiki
nant visi jam linkėjo atvykti ir 
kitais metais. Deja, kitų metų 
jau niekad nebebus...

Laidotuvės
Vytautas Taseckas, eidamas 

81-muosius metus, mirė 2005 
m. rugsėjo 11d. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko rugsėjo 12 
d. “Turner & Porter” laidotuvių 
namuose po Rožinio, kurį su
kalbėjo kleb. kun. A. Simana
vičius, OFM. Kalbėjo V. Stane
vičienė, KLB valdybos vicepir
mininkė, dr. R. Mažeikaitė, Ka
nados lietuvių muziejaus-archy
vo direktorė, D. Garbaliauskie- 
nė, KLB Toronto apylinkės val
dybos pirmininkė, A. Dargytė- 
Byszkiewicz, Toronto mėgėjų 
dramos teatro “Aitvaras” vado
vė, K. Manglicas, Tėvynės są
jungos Toronto skyriaus pirmi
ninkas, J. Andrulis, Kanados 
lietuvių katalikų centro pirmi
ninkas, R. Girdauskaitė, Toron
to Prisikėlimo parapijos tarybos 
pirmininkė, L. Nakrošienė - 
draugų vardu ir M. Kalvaitienė
- Hamiltono mėgėjų dramos 
teatro “Aukuras” aktorė. Visi 
apgailėjo veiklaus ir mielo tau
tiečio, gero žmogaus, netektį, 
išvardindami jo atliktus darbus.

Gedulines Mišias Prisikėli
mo šventovėje atnašavo kleb. 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. E. Jurgutis, OFM, ir kun. 
P. Šarpnickas, OFM. Pamokslą 
pasakė kleb. kun. A. Simanavi
čius, OFM, iškeldamas didelius 
velionies nuopelnus parapijai. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Laido
jimo apeigas taipgi atliko kleb. 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Sugiedota Marija, Marija. Šer
menų pietūs įvyko Anapilio pa
rapijos salėje.

Velionies liūdi žmona Onu
tė, dukterys Diana ir Loreta su 
šeimomis, sūnus Edvardas, 
sesuo Regina Jurkėnienė su 
šeima, kiti artimieji, draugai, 
bendradarbiai ir visi, kurie jį 
pažinojo. Jonas Andrulis

2005.IX.il
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AtA
VYTAUTUI AUSROTUI

iškeliavus amžinybėn,
giliai užjaučiame jo žmoną SIGITĄ, dukras 
ALDONĄ ir BERNADETĄ, vaikaičius - JUSTĄ, 
JULIJĄ, MYKOLĄ ir MATĄ bei visus artimuo
sius ir kartu liūdime -

Salomėja ir Balys Sakalai

DĖMESIO “PARAMOS” NARIAI!
MALONIAI PRANEŠAME, kad šiuo metu 

naudodami “EXCHANGE” tinklo bankomatus 
galite savo pinigus ne tik išsiimti, 

bet ir į savo sąskaitas įnešti 
be jokių patarnavimo mokesčių.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės 
į “PARAMOS” skyrius

PARAMA

1573 Bloor St.W., Toronto ON 
TEL: (416) 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON 
TEL: (416) 207-9239

AtA
VYTAUTUI AUŠROTUI 
užbaigus šią žemišką kelionę, 

žmonai SIGITAI, dukroms ALDONAI ir BER
NADETAI bei jų šeimoms - JULIJAI, JUSTI
NUI, MYKOLUI IR MATUI ir visiems gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškia -

Mirusio pusbrolio žmona - 
Aleksandra Sagienė

Rūta Melkienė, PFP
Financial Advisor

§ Scotiabank

Business and Professional 
Banking Centre 
392 Bay Street at Richmond 
Toronto, Ontario M5H 3K5
Enquiries: 
Direct Line: 
Fax:
ruta.melkiene@scotiabank.com

(416) 866-5700
(416) 866-6102
(416) 866-7019

Jūs neraudokite prie mano kapo 
Manęs ten nėra - aš su jumis esu, 
Visi iš šio pasaulio turime išeiti... 
Anapus saulės ir žvaigždžių...
Norėjau čia dar pagyventi,
Bet reikia taikytis su likimu...
Jūs nelūdėkite manęs, juk susitiksim,
Anapus saulės ir žvaigždžių...

AtA
ANTANAS ŠERGALIS

mirė 2005 m. liepos 24 d.
Dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui A. Sima

navičiui, OFM, ir kun. A. Brazauskui, OFM, už atnašau
tas šv. Mišias. Taip pat dėkojame vargonininkei D. 
Ratdke už giedojimą šv. Mišių metu.

Mūsų padėka diakonui dr. K. Ambrozaičiui už su
kalbėtas maldas laidotuvių namuose, palydėjimą į amži
no poilsio vietą ir atsisveikinimą Sv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams, pažįsta
miems; karsto nešėjams, užprašiusiems šv. Mišias, at- 
siuntusiems gėles, aukojusiems parapijai, Lietuvoje vė
žiu sergantiems vaikučiams ir už visas pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu.

Labai ačiū B. Stanulienei už paruoštus puikius pietus.
Liekame Jums visiems dėkingi.

Jurgis Šergalis su šeima 
Onutė ir Juozas Peleckiai

Mielai Jums patarnausiu, 
padedant sukurti finansinį pianą 

bei visais paskolų ir investicijų 
klausimais

Dail. O. Tamašausko kūrinys: “Troute Route” litografija, 2004, vienas iš 
darbų, rodomų “Print Sales” galerijoje, Open Studio, 401 Richmond St. 
West (prie Spadina Rd.), Suite 104, š.m. spalio 6 iki spalio 29. Galeriją 
galima lankyti nuo antradienio iki šeštadienio nuo 12 iki 5 v.p.p. Dėl 
informacijos kreiptis į Astrid Ho, tel. 416-504-8238 Ntr. S. Šileikienės

DALIA VAŠKEVIČIŪTĖ, CFP
NORĖTUMĖT IŠEITI Į 

PENSIJĄ?
Nereikia didelio turto, reikia 

GERO PLANO!
PASKAMBINKITE MAN,

pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai
905-451-1933
TAUPYMO SĄSKAITA:

2.4% - kasdieninės palūkanos (be priemokų) 
GIC: 1 m. - 3%; 2 m. - 3.2%; 3 m. - 3.45%; 4 m - 3.6%;

5 m. - 3.8% (nuošimčiai gali keistis)

(P5)DalečMorrow
INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

A.a. Vytautas Aušrotas, 81 
m., visuomenininkas, įvairių or
ganizacijų veikėjas bei rėmėjas, 
ilgesnį laiką sirgęs, mirė š.m. spa
lio 4 d., palikęs žmoną Sigitą bei 
dukteris Aldoną Šimonėlienę ir 
Bernadetą Rovienę su šeimomis. 
Atsisveikinimas su velioniu įvyko 
spalio 6 d. “Turner & Porter” lai
dotuvių koplyčioje (Bloor-Win
dermere). Dalyvavo labai daug 
žmonių. Rožinį ir maldas prie 
karsto kalbėjo kun. Vytautas 
Staškevičius. Lietuvių kredito 
kooperatyvo “Parama” vardu at
sisveikinimo žodį tarė pirm. Aud
rius Šileika, Anapilio sodybos 
vardu kalbėjo pirm. Jonas And
rulis. Taipgi šeimos vardu atsi
sveikino ir prisiminimais pasida
lino dukterys Aldona Šimonėlie- 
nė, Bernadeta Rovienė ir vaikai
tė Julija Šimonėlytė.

Gedulines laidotuvių Mišias 
spalio 7 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje aukojo kun. Kazimie
ras Kaknevičius ir klebonas prel. 
Jonas Staškevičius, pasakęs ir 
jautrų pamokslą. Vargonavo 
muz. Dalia Viskontienė, giedojo 
buvę “Angeliukų” choro daly
viai. Šv. Jono lietuvių kapinėse 
laidojimo apeigas atliko prel. J. 
Staškevičius. Gausūs laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į šermenų 
pietus, kurie vyko Anapilio para
pijos salėje. Dlv.

Sudaryta KLB Toronto apy
linkės rinkimų komisija: pirmi
ninkas F. Mockus (tek 416 489- 
7735), sekretorė G. Bijūnienė, 
nariai - K. Jonušonis, D. Ker
šienė, E. Punkrienė, A. Zabloc- 
kas. G.B.

A.a. Vytautui Aušrotai mi
rus, užjausdami jo šeimą, M.’ A. 
Misiūnai Tėviškės žiburiams au
kojo $25.

Savo tėvelių a.a. Kazimiero 
Mankausko 37-jų ir a.a. Kazimie- 
ros Mankauskienės 4-jų mirties 
metinių prisiminimui duktė Al
dona Falikauskienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

A.a. Vytauto Aušroto atmini
mui, užjausdama žmoną Sigitą, 
dukras Aldoną ir Bernadetą su 
šeimomis, Birutė Znotinienė Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

A.a. Vytauto Aušroto atmini
mui, užjausdama velionies žmo
ną ir dukras su šeimomis, Toron
to Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $250 - 
P.O. Vėžauskai; $100 - L. Valevi
čienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - V. Lapaitienė, 
P.A. Skilandžiūnai, F. Mockus 
(a.a. kun. Petro Ažubalio XXV 
mirties metinių atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinių ke
lių asfaltavimo vajui $100 auko
jo P. Krilavičius.

HOMELIFE

Homelife Realty 
Plus Ltd.

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m..

SKYTRAIN LTD
TOURS & TRAVEL 
2558 Danforth Ave. Toronto M4C 1L3

BILIETAI į LIETUVĄ!
ŽEMIAUSIOS KAINOS!
SKAMBINKITE VIOLETAI

416-690-4922

mailto:ruta.melkiene@scotiabank.com
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TOROIV
Anapilio žinios

• Spalio 4, antradienį, To
ronte mirė a.a. Vytautas Aušro
tas, 81 m. amžiaus, ilgametis Šv. 
Jono Krikštytojo, o vėliau Anapi
lio knygyno vedėjas. Jis palaido
tas iš Lietuvos kankinių šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapinėse 
spalio 7, penktadienį.

• Toronte mirė a.a. Kuni
gunda Zabielienė, 86 m. amžiaus. 
Laidotuvių Mišios - spalio 12, 
trečiadienį, 10 v.r. Lietuvos kan
kinių šventovėje.

• Nuotraukų iš parapijos 
šventės galima pasižiūrėti Anapi
lio tinklalapyje www.anapilis.ca. 
Ten dar tebėra ir nuotraukų iš vy
kusios Joninių šventės Wasaga 
Beach mieste.

• Rudeninė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus spalio 30, 
sekmadienį. Pamaldos - 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Autoaikštėje bei kapinėse tvarką 
prižiūrės Toronto VI. Pūtvio kuo
pos šauliai. Mokyklinis autobusas 
į pamaldas veš maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių 
stoties 2.30 v.p.p., o nuo Anapilio 
atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. Ana
pilio autobusėlis tą sekmadienio 
rytą važiuos įprasta sekmadienio 
tvarka.

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs spalio 30, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būre
lio Anapilio salėje. Pietauti bus 
galima visą dieną ir atsigaivinti 
vynu bei lietuvišku alumi.

• Praeitą sekmadienį Lietu
vos kankinių šventovės pamaldo
se dalyvavo ir po Mišių su mūsų 
parapijos choru susipažino bei 
pabendravo Vilniaus katedros 
didžiojo choro vadovas Leonas 
Pranulis.

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo lie
pos-rugpjūčio mėnesių laida ir 
Zigmo Grybine knyga Tarp vilties 
ir išsipildymo. Taipgi galima įsigy
ti neseniai išleistą Anapilio vaikų 
choro “Gintarėliai” garsaplokštę 
(CD).

• Mišios spalio 16, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Birutę 
Pšezdzieckienę; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Mariją 
ir Joną Senkus; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje spalio 15, šešta
dienį, 3 v.p.p. už Benediktą (V 
metinės) ir Antaniną (I metinės) 
Stonkus.
“BALTIC TREE SERVICE”. Ge- 
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį, 10.45 

v.r. Mišias aukojo lietuvių pran
ciškonų Šv. Kazimiero provinci
jos provincijolas kun. Benediktas 
Jurčys, OFM, kuris yra atvykęs į 
Kanadą dalyvauti angliškai kal
bančių pranciškonų konferen
cijos provincijolų suvažiavime. 
Po to Toronto vienuolyne vyks 
Šv. Kazimiero lietuvių provin
cijos vadovybės posėdžiai.

• Išpažinčių klausoma sek
madieniais prieš kiekvienas Mi
šias ir pirmais mėnesio penkta
dieniais prieš vakarines Mišias, 
taip pat, jei kas paprašo, bet ku
riuo metu.

• Spalio 8 d. palaidota a.a. 
Birutė Ceponkienė, 81 m. Paliko 
vyrą Praną, sūnų Benediktą ir 
dukrą Jūratę Neimanienę su šei
momis.

• Metinei parapijos vakarie
nei bilietai yra platinami sekma
dieniais po Mišių parapijos salėj, 
o kitu metu kreiptis į J. Vingelie- 
nę, 416 233-8108.

• Tarybos susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, spalio 13, 7.45 
v.v. parapijos kavinėje.

• KLKM dr-jos šios parapi
jos skyriaus susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, spalio 16, po 12.15 
v.d. Mišių parapijos salėj. Prog
ramoje - diak. dr. K. Ambrozai- 
čio pašnekesys žmogaus teisių 
klausimu.

• Iki spalio mėnesio pabai
gos parapijos raštinėje vyksta 
vaikų registracija Pirmos Komu
nijos pasiruošimo pamokom, ku
rios prasidės lapkričio pradžioj. 
Registruojami vaikai, sulaukę 7 
metų amžiaus.

• Mišios sekmadienį, spalio 
16: 8 v.r. už a.a. Joną Dirmantą, 
9 v.r. už a.a. Sofiją ir Anthony 
Dziengo; 10.45 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, už a.a. 
Alfutę Tutlienę, už a.a. Apoloni
ją Tumpienę; 12.15 v.d. už a.a. 
Ireną Bičiūnienę.
Maironio mokyklos žinios

• Liūdime kartu su mūsų 
miela vedėja, A. Šimonėliene, 
kuri spalio 4 d. neteko savo tėve
lio a.a. Vytauto Aušroto. Visi 
mokiniai, mokytojai (r tėvai giliai 
užjaučia vedėją /Aldoną bei jos 
seserį Bernadetą, mamą Sigitą ir 
vaikaičius.

• Tėvai, kurie dar neužre
gistravo savo vaikų, yra prašomi 
tai skubiai padaryti. Živilė

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems Į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

Lietuvių Namų žinios
• Spalio 9 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 127 svečiai.
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - spalio 12 d. Lietuvių 
Namų seklyčioje. Spalio 23 d.,
I. 30 v.p.p. bus rodomas doku
mentinis filmas Marienburgo kry
žiuočių ordino pilis ir Žalgirio 
mūšio minėjimo iškilmės mūšio 
vietoje.

• Įvairaus žanro vaizdajuos
tes platina S. Škėma, tel. 416 762- 
8646.

Slaugos namų žinios
• A.a. V. Aušroto atminimui 

$100 aukojo V. Žukauskienė. 
Slaugos namų komitetas dėkoja 
už aukas, kurios priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose, arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, ON M6P 1A6.

Muziejaus-archyvo žinios
• Iki spalio 23 d. yra paskuti

nė proga pamatyti senus Lietuvos 
žemėlapius, rodomus Kanados 
lietuvių muziejuje, Anapilyje. 
Lankymo valandos: sekmadie
niais 10.30 v.r. - 6 v.v. ir pirmadie
niais 1 v.p.p. - 8 v.v. Žemėlapių ir 
kitų senienų pamatyti muziejų 
spalio 22 d. aplankys Maironio 
mokyklos lituanistinių kursų stu
dentai (tėvai prašomi kuo grei
čiausiai grąžinti leidimo lapelius 
mkt. N. Benotienei). Muziejaus- 
archyvo išlaikymui p.p. Linkevi
čiai aukojo $10.

• Po mėnesio tyrinėjimo 
darbų mūsų archyve bei Toronto 
universiteto bibliotekoje Vytauto 
Didž. universiteto daktarantas 
Giedrius Janauskas išvyko atgal į 
Kauną. Jis rašo disertaciją ir kny
gą apie Kanados lietuvių politinę 
veiklą ir džiaugėsi, kad mūsų ar
chyve buvo išsaugota tos veiklos 
dokumentacija.

• Kapinių lankymo dienos 
proga ruošiama Kanados lietuvių 
dailininkų draugijos paroda. Ati
darymas šeštadienį, spalio 29,5 v. 
p.p. ir veiks sekmadienį, spalio 
30, nuo 10 vai. ryto. Dalyvaujan
tys dailininkai prašomi kuo grei
čiausiai pristatyti darbus, kuriuos 
galima palikti muziejuje arba 
Anapilio raštinėje (veikia 9-12 
v.r. ir 2-5 v.p.p.).
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį, 11.15 v.r. - iš
kilmingos pamaldos su Šv. Ko
munija, kuriose pamokslą pasa
kys vysk. Mindaugas Sabutis. Po 
pamaldų 1.30 v.p.p. Lietuvių Na
muose įvyks vysk. M. Sabučio ir 
V. Sabutienės pagerbimo ir para
pijos Padėkos šventės pokylis. Bi
lietus platina P. Šturmas, 905 274- 
3529. Jų taip pat bus galima gau
ti šventovėje ir prie įėjimo į salę.

• Sekmadienį, spalio 23,
II. 15 v.r. pamaldose pamokslą 
pasakys vysk. M. Sabutis. Po pa
maldų šventovės patalpose Mo
terų draugija rengia kavutę. Bus 
proga iš arčiau susipažinti su 
vyskupu ir Vilma Sabutiene bei 
Povilu Pukiu.

• Konfirmantų pamokos tę
siamos nuo spalio 30 d., po pa
maldų kiekvieną sekmadienį.

• Tarybos posėdis - spalio 26 
d., 7.30 v.v. Augusto ir Hertos Po
vilaičių namuose, Etobicoke.

piftgriA
CONSTRUCTION LTD.

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
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Aušros Vartų parapija

“Lito” 50-mečio sukakties 
iškilmingą minėjimo pokylį spa
lio 1 d. pradėjo notarė Rūta Po- 
causkaitė-Rudinskienė, trimis 
kalbomis pasveikinusi narius ir 
kviestuosius svečius, ir pristatė 
antrąjį šio vakaro pranešėją 
Arūną Staškevičių, jau 14 metų 
einantį “Lito” sekretoriaus pa
reigas. Jis paminėjo, kad po ve- 
lionies notaro Juozo Bernoto 
Rūta yra ilgiausiai išbuvusi “Li
to” valdyboje. Arūnas Staškevi
čius pabrėžė, kad pusšimtis me
tų tokiai reikšmingai organiza
cijai yra istorinis įvykis ir 
džiaugsmo šventė.

Pristatė Lietuvos ambasa
dorę Kanadoje Sigutę Jakštony- 
tę ir priminė jai, kad “Litas” se
niai rėmė Lietuvos vyriausybę, 
skyręs stambią paramą dar Lie
tuvos Aukščiausios tarybos va
dovybei, ir Vytauto Landsber
gio padėkos laiškas kabo garbės 
lentoje “Lito” patalpose. Am
basadorė Sigutė Jakštonytė tarė 
trumpą sveikinimo žodį. Po jos 
sveikino Lietuvos gen. garbės 
konsulas Liudvikas Matukas. 
Kalbėjo ir sveikino į šį pobūvį 
atsilankę Montrealio meras Ge
rald Tremblay ir Jacqueline 
Montp'etit, Pietvakarių rajono 
merė.

Sveikino KLF tarybos pirm, 
dr. Arūnas Pabedinskas, Lietu
vių kredito kooperatyvo “Para
ma” valdybos pirm. Audrius Ši
leika, Lietuvių kredito koopera
tyvo “Talka” valdybos pirm. Al
gis Enskaitis ir Prisikėlimo kre
dito kooperatyvo ižd. Julija 
Adamonytė-Danaitienė. Rūta 
Rudinskienė paminėjo, kad 
sunku būtų švęsti šį jubiliejų ne
paminėjus dviejų asmenų, be 
kurių “Litas” nebūtų išaugęs į 
dabartinę sėkmingą finansinę 
instituciją - tai Pranas Rudins- 
kas ir notaras Juozas Bernotas.

Ji pristatė buvusį ilgametį 
“Lito” valdybos narį su žmona 
Roma, atvykusį iš Atlantos, GA, 
Algį Kličių, kuris tarė sveikini
mo žodį. Sveikino, dabar jau to- 
rontietis, Vincas Piečaitis, dau
giau kaip 30 metų dirbęs “Lito” 
kredito komisijoje ir valdyboje. 
Savo žodyje Regina Piečaitienė 
prisiminė, kad 1969 m., dar bū
dama studentė, pradėjusi dirbti 
kasininke, vėliau buhaltere, o 
vėiau vedėja. Dabar ji yra valdy
bos narė.

Bronius Niedvaras, buvo 
revizijos komisijos nariu ir nuo 
1981 m. ėjo vedėjo pareigas. 
Bruno Bulota, dabartinis “Lito” 
vedėjas, įvedė “Litą” į moder
nius laikus ir nuolat stebina 
“Desjardins” inspektorius “Li
to” produktyvumu. Po trumpos 
kalbos jis pristatė “Lito” tarnau
tojus - Teresę Mickienę, Ingą 
Gedrikienę, Nijolę Šukienę, 
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Zeldą Semberov ir Gytį Nied
varą. Visus sveikino Lietuvos 
karininkas mjr. Jurgis Žutautas. 
Negalėjęs atvykti Lietuvos cent
rinės kredito unijos valdybos 
pirm. Ramūnas Stankevičius, 
atsiuntė sveikinimą - garsajuos- 
tę. Gauta sveikinimų iš Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus, 
Kanados ministerio pirmininko 
Paul Martin, Lietuvos garbės 
konsulo dr. Aleno Pavilanio, 
KLB krašto valdybos pirm. Rū
tos Žilinskienės.

Pabaigai žodį tarė šio vaka
ro šeimininkas “Lito” vald. 
pirm. Andrius Gaputis. Jis įtei
kė gėlių puokštę Teresei Mic
kienei, daug darbo įdėjusiai šią 
šventę rengiant. Buvo pakeltos 
šampano taurės ir sugiedota Il
giausių metų. Vyko loterija. Pir
mąją dovaną - kelionę dviem 
asmenim į Lietuvą laimėjo Vili
ja Lukoševičiūtė-Valinskienė, 
antrą Jonas Zabiela - du bilie
tus į “Place des Arts” arba “Bell 
Center”. Trys kitos dovanos - 
raguolis ir butelis likerio teko 
Loretai Polichauskaitei, Regi
nai Bulkaitei-Išganaitienei ir 
Kazimierai Krikščiokaitienei. 
Buvo puikios vaišės su vynu, 
trankiai grojo “Sophistication” 
orkestras.

Vėliau buvo pristatytas 
anksčiau lietuviams grodavęs 
orkestras “Pegasus”, kurį suda
rė Tadas Valinskas, Romas Staš
kevičius, Kęstutis Skučas ir 
Claude Despatie. Nuotaika bu
vo pakili - kaip kas galėjo ar no
rėjo linksminosi. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
• Šeštadienį, spalio 8, Ri

tos Baršauskienės sūnus A. Lu
košius šventovėje susituokė su 
Patricia lampietro. Vestuvių 
pokylis įvyko “Buffet Antique”.

• Sekmadienį, spalio 9, 
abudu Montrealio lietuvių pa
rapijos chorai - Aušros Vartų ir 
Šv. Kazimiero - gražiai giedojo 
per Mišias.

• Metiniai parapijos grybų 
pietūs įvyks sekmadienį, spalio 
23 po Mišių. Bilietai - $20 suau
gusiems, $10 vaikams nuo 10 iki 
16 metų, vaikučiams nemoka
mai. Montrealio lietuvių vaiku
čių choras atliks programą. Visi 
prašomi atnešti pyragų bei lai
mikių loterijai ir kviečiami atsi
lankyti.

• Baltiečių dailininkų drau
gijos meno paroda vyks Sv. Ka
zimiero parapijos salėje šešta
dienį, spalio 29 nuo pietų iki 6 
v.v. ir sekmadienį, spalio 30 nuo 
9.30 v.r. iki 4 v.p.p. Apžiūrėji
mas sekmadienį po Mišių. Dai
nuos ansamblis “Melodija”.

• Šv. Elzbietos dr-jos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 6.

• Šv. Onos draugijos susi
rinkimas - sekmadienį, lapkri
čio 13. VL

http://www.anapilis.ca

