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Kai tyla prabyla 
Uždegtos žvakutės plevena ir glaudžiasi prie akmeninių 

antkapių, tarsi sugrįžusios vėlės nors šį šventą vakarą pabū
ti su tais, kuriems dar skirta tęsti žemiškąją kelionę. 

V ĖLINĖS. Tai ar tik nebus labiausiai ir giliausiai įsi
rėžęs žodis atminimams suplūsti. Žodis paprastas, 
tradicinis, daugiareikšmis, atviras visiems, bet kartu 

ir paslaptingas, nes šio vakaro atminimai daugeliui žmonių 
pinasi su malda ir gilesniu mąstymu apie gyvenimą ir amži
nybę kaip apie vieną, nedalomą būtį, skirtą kiekvienam 
žmogui. Ir tai tikrovė, nepriklausanti nuo žmogaus pažiūrų 
ir apsisprendimo. Ji egzistuoja ir gana dažnai sujudina 
klausimą, kodėl taip yra? Kiekviena karta per amžių amžius 
vis klausinėjo, sprendė, tikėjo savo žodžiais ir nusivylė. Ne 
vienas mirdamas prisipažino norėjęs viską savo galiomis su
vokti, bijojo mirti, nes nežinojo, kas po mirties bus. Tą am
žinybę, tą pomirtinį gyvenimą gal norėjo palyginti su tuo, 
kurį palieka, tartum būtų prireikę iš vieno viešbučio persi
kelti į kitą, dar geresnį, puošnesnį. Kiti savo būtį bando 
trumpinti teigdami, kad jokios amžinybės nėra, kad mirtis 
yra išnykimas, geriausiu atveju persikeitimas į kitokią me
džiagą. Deja, tokiems nuosprendžiams prieštarauja papras
čiausia logika: kūrinys, nors ir kažkaip jaustųsi laisvas ir ga
lingas, priklauso nuo Kūrėjo, kurio būties planai žmogui 
nežinomi. Šitoji tikrovė visus vienodai surikiuoja žygiui į 
amžinybę, nepaisant kaip kas tai vertintų ar ko apskritai iš 
tos tvarkos pageidautų. Tikėjimo tiesos, be jokių įvairius 
įvaizdžius sukeliančių simbolių, gali būti ir yra gera pagalba 
tiems, kurie stengiasi mąstyti apie gyvenimo prasmę, mir
ties reikšmę, giliau žvelgti į egzistencijos dėsningumą. 

K AIP kas Vėlinių reikšmę ir gyvenimo prasmę beaiš
kintų - jos yra visiems, nes kiekvienas žmogus per 
savo gyvenimą patiria artimųjų netektį, kuri dauge

liui keičia ne tik nusistovėjusią tvarką, bet ir mąstyseną. To
dėl šis, vienintelis toks rudens vakaras, kada ir gamta prieš 
akis atsiveria kitokiu pavidalu, savotiškai suartina gyvuo
sius, susirenkančius žvakelių uždegti, maldelę sukalbėti ar 
apie amžinybėn išėjusius ką nors nuoširdžiau tarti. Prasi
plečia tada ir artimųjų sąvoka - šalia giminių, draugų ir pa
žįstamų atsistoja ir tie nežinomieji, dažnai niekaip neįvar
dinti, nepaženklinti antkapių paminklais, nepuošti gėlėmis 
ir žvakutėmis, bet darę viską, kad tau būtų geriau, kovoję, 
kad laisvėje gyventi galėtum, mirę, kad gyventum. Tie neži
nomieji taipgi turėjo mylinčias motinas, laiminančias prieš 
atsiskyrimą, širdies skausmu apdengiančias jų nesugrįžimą. 
Tokių nežinomųjų pilnas pasaulis. Ir mes, lietuviai, turime 
savo skaudžią dalelę. Užtektų atsistoti prie paminklo Neži
nomajam kariui, prie kuklaus kryželio, kažkur pamiškėje, 
įsmeigto žuvusiems partizanams prisiminti - ir pajustume 
tą didžiąją Netektį, iškylančią aukščiau už gyvenimą. Kana
dos lietuviams ar ir juos lankantiems Vėlinių rimčiai susi
telkti tinkamiausia vieta yra Šv. Jono lietuvių kapinės Ana
pilio sodyboje, šalia Toronto, Mississaugoje, kur jau ilsisi 
daugiau kaip keturi tūkstančiai tautiečių, savo lietuviško, 
krikščioniško gyvenimo būdu nužymėjusių gaires, kad atei
nančioms kartoms nebereikėtų klaidžioti ir ieškoti išei
viams lietuviams skirto kelio. Taigi ta prasme prabyla ir mi
rusieji. Belieka suprasti tą tyliąją jų kalbą. O tai labai svar
bu tautinio išlikimo minčiai stiprinti, jausti tęstinumą ir di
džiųjų užmojų nemarumą. Te&_u tos plevenančios Vėlinių 
liepsnelės uždega šitą jausmą. CS 

v 

Siame numeryje 
Vėlinės medžių viršūnėse - 2 psl. 

Istoriko darbas Lietuvos dailės muziejuje - 3 psl. 
Dviejų mokomųjų burlaivių likimas - 4 psl. 

Havajų sukaktį minint - 6 psl. 
Už horizonto - šiaurė - 8 psl. 

Solidarumas - 9 psl. 
Senatvė - l O, 14 psl. 

Saugaus judėjimo sąlyga - pusiausvyra - 11 psl. 
Žygio "Grįžtam 2009" dalyvių sutikimas - 12 psl. 

Švedijos lietuvė - pirmoji - 13 psl. 
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Vaiva Vėbraitė, dainininkas Vytautas Kernagis, dailininkai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai 
ir poetas Henrikas Nagys Ntrs. G. Paulionienės 

Gynyba, euras, pilietybė ir 
teisėsauga - l 

Pokalbis plačiomis temomis su prof. V. Landsbergiu Čikagoje 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Draugo dienraščiui šven
čiant veiklos šimtmetį, Čika
goje spalio 17 d. vykusio po
kylio garbės svečiu buvo pa
kviestas europarlamentaras 
prof. Vytautas Landsbergis. 
JAV LB pirmininkas Vytautas 
Maciūnas prof. Landsbergio 
apsilankymo proga surengė 
su juo pokalbį, kuris vyko Pa
saulio lietuvių centre Lemon
te spalio 17 d. 11 v.r. Tą rytą 

svečiui aplankius centre ve
damą lituanistinę šeštadieni
nę mokyklą, Didžiojoje salėje 
susirinko daugiau kaip šimtas 
klausytojų išgirsti profesoriaus 
pasisakymų. Pokalbio temas 
iškėlė buvusi ALB apygardos 
pirmininkė, LR Seimo ir JAV 
LB komisijos pirmininkė Liu
da Rugienienė ir Kanados LB 
pirmininkė Joana Kuraitė-La
sienė. 

Taip pat papildomoms pa
staboms prie stalo pakviestas 
Lietuvos ambasadorius Va-

šingtone Audrius Brūzga. 
Moderatoriui V. Maciū

nui pristačius dalyvius, pirmą 
klausimą prof. Landsbergiui 
uždavė L. Rugienienė. Ji klau
sė, kaip jis vertina rugpjūčio 
14 d. JAV ir Lenkijos pasira
šytą sutartį, numatančią, kad 
JAV nebedislokuos priešrake
tinės gynybos Lenkijoje bei 
Čekijoje. Ar tai nėra saugumo 
Vidurio Europoj e pažeidimas 
ir ar neatrodo, kaip JAV nuo-
laidžiavimas _R_u_s1_'ja_i_? ___ _ 

Nukelta į 5-ą psl. 
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~rkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Piligrimų centro 
Siluvoje atidaryme 2009 m. 

WordOnFire.org yra Či
kagos kun. Robert Barron 
populiarėjanti priemonė evan
gelizuoti tikinčiuosius. Ji 
naudojasi tinklalapiu bei in
terneto vartotojams žinomo
mis priemonėmis, kaip You 
Tube, Facebook, 1\vitter ir 
kt. užangažuoti tūkstančius 
katalikų ir ne katalikų skaity
tojų. Jo teigimu, žmonės Baž
nyčios institucijų nebelanko 
spontaniškai, juos reikia są
moningai užkabinti. Čikagos 
kard. Francis George nuo
mone, kun. Barron yra vienas 
Bažnyčios geriausių pranešė
jų. Jau prieš 10 m. kun. Bar
ron pradėjo savo tinklalapį ir 
buvo pirmasis kunigas JAV
se, skleidžiantis Žinią "pod
casting" būdu. WordOnFire. 
org kviečia skaitytojus įsi
jungti į gilesnį pokalbį apie 
dvasinį gyvenimą ir Bažny
čios mokymą. Jo misija -
įjungti žmones į Dievo Kūną, 
Bažnyčią. Kasmet šis tinkla
lapis susilaukia daugiau kaip 
300,000 skaitytojų iš visų 
žemynų. 

Evangelijos dienos vyko 
Vilniuje spalio 9-11 d.d. Šio 
krikščioniško festivalio tiks
las - suteikti vilties Lietuvos 
žmonėms išgyvenant ekono
minį ir dvasinį sunkmetį. Tri
jų dienų festivalis kvietė į 

"Siemens" areną dalyvauti 
mokymuose, šlovinimuose 
arba pasiklausyti žinomų 
muzikos atlikėjų koncertų. 
Dalyvavo pasaulinio garso 
Evangelijos mokytojas iš Di
džiosios Britanijos David 
Hathaway. Operos daininin
kas ir protestantų pastorius 
V. Vyšniauskas "Evangelijos 
dienose" subūrė žinomus at
likėjus - arenoje koncertavo 
dainininkai R. Čivilytė, O. 
Vyšniauskas, R. Ščiogolevai
tė, taip pat grupės "Gyvai", 
"Quest Rising", giesmininkai 
"Sounds in G", vaikų choras 
"Valio" ir kt. Spalio 11 d. pir
mą kartą Vilniuje skambėjo 
roko opera "Prisikėlęs", su
laukusi didelio pasisekimo 
Kaune. 

Naujas Bažnytinio ~a
veldo muziejus įsikūrė Sv. 
arkangelo Mykolo šventovė
j e Vilniuje. Iškilmingas ati
darymas įvyko spalio 18 d. 
Lankyti galima nuo spalio 20 
d. Pasak Bažnytinio paveldo 
muziejaus direktorės meno
tyrininkės dr. Sigitos Mas
lauskaitės, muziejaus paro
dos šerdis - auksakalystės še
devrai: monstrancijos, relik
vijoriai, bažnytinės taurės. 
Garbingiausioje muziejaus 
vietoje-didžioji gotikinė Vil
niaus katedros monstrancija. 

Vėlinės medžių viršūnėse 
RASA NORKUTĖ 

Lietuvių tautoje mirusiųjų kultas giliai 
įleidęs šaknis. Jau žiloje senovėje mūsų pro
seneliai garbino savo dievus, tikėjo žmogaus 
sielos nemarumu. Savo mirusiems karžy
giams supildavo aukštus milžinkapius, minė
davo puotose. Senovės lietuviai rudens metu 
vėlių kultui skyrė šventes, kurios neišnyko 
drauge su senuoju tikėjimu. Vėlių šventės 
tęsėsi ir lietuviams priėmus krikščionybę. 
Siandien, ypač Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, Vėlinių dieną kapinės atgyja - ateina 
visi, kas tik gali. Vieni vaikšto tarp kryžių ir 
kapų, kiti stovi nuleidę galvas, giliai susimąs
tę. Atėjusiųjų pamąstymai šlama aukštuo
se medžiuose, po kojų vėjo šiurenamuose 
lapuose. 

Prieškario Lietuvoje per Vėlines vykda
vo įspūdingos apeigos prie Nežinomojo ka
reivio kapo. Į dangų kildavo balti aukuro 
dūmai. Muziejaus bokšte sugausdavo Lais
vės varpas, primindamas gyviesiems, kad tas 
nevertas laisvės, kas negina jos ... 

Vėlinių žvakių liepsna palengvina trem
tinių kančias kalėjimuose, Šiaurės ledjūrio 
ar Sibiro taigose. Grįždami iš kapinių pa
mąstykime ir apie medžius. Juk kapinėse 
tarp medžių ilsisi ir mūsų brangūs žmonės. 
O medžiams, kaip ir žmonėms, reikia audras 
atlaikyti, žiemas iškęsti, nuo ligų gintis, saus
ras patirti, kentėti nuo niokojimo. Džiaugiasi 

medžiai po sausros lietaus pagirdyti, neskuba 
mesti lapų ir atsisveikinti su rudeniu. Ir kle
vai, ir uosiai greitai išdalina savo spalvingus 
lapus rudens vėjams. Susigūžia, nulenkia sa
vo viršūnes beržai, linguoja šakomis, pritar
dami giesmei, kurią niūniuoja audringas va
karis. 

Neskubėkim. Dar pabūkim po beržais, 
prisiminkime išėjusiuosius. Pasižiūrėkime į 
medžių viršūnes - atrodys, kad beržai plaukia 
padange kartu su debesimis. Gal tą akimirką 
plauksime ir mes, tarsi atitrūkę nuo žemės ir 
pakilę su vėjo sparnais iki beržų viršūnių ... 

Po Vėlinių gyvenimas skuba savo taku. 
Suraskime laisvą dieną pabūti pušyne. Visais 
laikais traukė akis pušys - aukštos, žalios, 
lieknos. Tikrai negalėsite atsigrožėti jų ište
kiniais, variu spindinčiais kamienais, žalia
skarėmis jų šakomis. 

Pušys nesitaiksto su gyvenimu pavienyje 
- negalėdamos jausti šviesos, nudžiūsta. 
Priglauskime delnus prie pušies kamieno -
pajusime, kaip po sakais kvepiančia žieve 
pulsuoja šviesa. Toji šviesa jūsų rankas su
jungs su artimu ir tolimu dangumi ... 

Pasivaikščiokim ir ten, kur pliki belapiai 
medžiai atidengia užsilikusią vasaros saulėly
džio žarą. Tai gudobelė. Raudonuoja, tviska, 
pasilypėjusi ant kalvelės, apkibusi ryškiaspal
viais vaisiais, nors belapė ir pilka, kaip ir kiti 
medžiai. 

PRIE KAPO 

Kapų Ramybę gaubia tirštas rūkas. - O vėjas, pabučiavęs švelniai kryžių, 
Čia ateinu pabūt su Tavimi... Prie Tavo kapo priklaupia trumpam. 
Vėl lapkritis! - Greit laiko ratas sukas. Kai įprastu taku namo sugrįšiu, 
Gyvenimo darbais jau nežymi. Žinau, nerasiu, kad prabilčiau kam. 

Kaštonai tarsi ašaros nukrito. Žvakelių liepsnos rūko šydą sklaido. 
Pratrūko skaudūs sopuliai širdy. Mintis klajūnė praeitin nuves. 
Mirtis vagilė išvogė mūs rytus, Nors niekad neregėsiu Tavo veido, 
Net lapų šnaresio nebegirdi. Bet visada ilgėsiuosi Tavęs. 

IRENA VAIČIULYTĖ-BRADAITIENĖ 

NUOlVIONĖ 

Įstrigusios mintys 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Galvosenos malūno dantračius be palio
vos suka tiesos ir melo, blogio ir gėrio aistros 
valdyti ir nepasiduoti arba kitų priešingybių 
srautai. Verta paminėti neseniai trejetą įstrigu
sių minčių. Dauguma matė Lietuvos prezi
dentės Dalios Grybauskaitės įvesdinimo iškil
mes. Ji buvo išrinkta su aiškiu LR piliečių ap
sisprendimu. Netrukus po to tie patys balsuo
tojai atsisakė rinkti ES parlamentarus. Baisus 
nusivylimas net LR prezidentui! Esą lietuviai 
parodę, kad jiems ES "nerūpi". Manding, jie 
įrodė, kad ES "Kremliui" - Briuseliui Lietuva 
nerūpi. Manau nereikia labai sielotis dėl kele
to atstovų. 

ES parlamente yra pilna tokių, dėl kurių 
išrinkimo patriotai kremtasi. Jie ten skirtumo 
nepadarys. Džiaukimės jų atsikratę. Jie nesi
maišys po kojomis, kai Qei? ... ) imsimės svar
biausio Lietuvos apsivalymo darbo - švares
nio, lietuviškesnio, antinomenklatūrinio seimo 
išrinkimo veiklos. Kartoju ir kartosiu: reika
lams pagerinti reikia, kad mūsų tautos inteli
gentai būtų tokiais švyturiais, kurie kudirkiš
kai skleistų tautai dvasinę, tautinę, politinę 
šviesą. 

Į Briuselį išvažiavo su Valdo Adamkaus 
kairiąja "Šviesa-Santara" šaknyse ir šakose 
susipynęs "Be pykčio" TV laidos vadovas Leo
nidas Donskis. Jis, be pykčio, laisvai kalbėjosi 
su savimi ir su savanuomonėninkais. Jis buvo 

prieš cenzūrą ir prieš tironiją, tačiau nė iš tolo 
neprisileisdavo apie pasaulinės valdžios tiro
niją įspėjančių asmenų. Reiškia, net popiežiai, 
Benediktas XVI ir Jonas Paulius II, įspėję 
apie pasaulinės valdžios siaubą, netiktų būti 
pokalbininkais (nes supykintų?) "Be pykčio" 
laidoje. 

Savo archyvuose užtikau 2007-jų metų ru
denį skelbtą L. Donskio straipsnį. Jame ban
doma aiškias globalizmo apraiškas pavadinti 
"postimperializmu" - sugriuvusių imperijų -
"sindromu". Lyg nebūtų pakankamų "sindro
mų" suprasti, kad yra kuriama pasaulinė "im
perija", kurią abu minėtieji popiežiai pramatė 
kaip dar neregėto masto tironiją. Tačiau mūsų 
iškilieji, "etatiniai", politologai ir "žmogaus 
teisėmis" besisieloją politikai, apie tai tyli. 

Į daugelio klausimus, kaip patinka prezi
dentė, sunku būtų atsakyti. Jau kalbų apie rin
kimus metu Dalia Grybauskaitė parodė gilų 
ekonomikos supratimą ir drąsą pasakyti tiesą 
apie progresyvinius mokesčius: "progresy
viniai mokesčiai stabdo progresą". Pagyvenęs 
aiškiai ekonomiškai smunkančioje Amerikoje, 
patyriau, kad ta sistema išeina į naudą ne že
majai ar viduriniajai klasei, o jos sukurtai mil
žiniškai biurokratijai, lobyistams ir globalistų 
klasės didžturčiams socialistams. Vargu ar 
daug kam, ypač tarp krikščioniškai mąstančių, 
prieš vargšų skriaudimą kovojančių vadovų, 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Istoriko darbas Lietuvos 
dailės muziejuje 

Pokalbis su Mindaugu Šapoka 

- Mūsų skaitytojams, ypač vyresniems, yra 
gerai pažįstama Jūsų pavardė. "Tėviškės žibu
rių" pirmasis redaktorius buvo dr. Adolfas Šapo
ka. Kokia Jūsų giminystė su Adolfu Šapoka? 
Kur Jūs gimęs ir augęs? 

- Mano senelis Juozas Šapoka buvo 
Adolfo pusbrolis - kitaip sakant, esu Adolfo 
Šapokos pusbrolio vaikaitis. Adolfas su Juozu 
artimai bendravo, kartu mokėsi Panevėžyje, 
vienam kambary gyveno. Adolfo sūnėnas Al
girdas, jaunesnis už Adolfą, buvo atvykęs į 
Kanadą apsilankyti prieš daugiau kaip 10 me
tų. Aš gimęs Alytuje, tėvelis yra iš Utenos, 
motina iš Suvalkijos. Augau Alytuje, ten mo
kiausi vidurinėje mokykloje, o Vilniaus uni
versitete įsigijau bakalauro ir magistro laips
nius istorijos srityje. Baigiau mokslus kaip tik 
šių metų pavasarį. 

Magistro baigiamąjį darbą rašiau apie 
Lietuvos-Rusijos sąjungą 1697-1706 - Lietu
vos visuomenės vidaus konfliktus, kurie buvo 
svarbūs visai XVIII š. istorijai. Sutapimas yra, 
kad tai buvo lyg tęsinys Adolfo Šapokos baka
lauro darbo, kuriame jis rašė apie namines 
kovas Lietuvos XVII š. pabaigoje. Ne todėl aš 
pasirinkau tą temą, o labiau, kad tą laikotarpį 
buvo įdomu tyrinėti, nes mažai apie tai buvo 
rašyta, išskyrus Ivinskio ir Šapokos, ir buvo 
likę daug "baltų dėmių". Nuo mažens pradė
įau domėtis šia sritimi, nes tėvelis Gintautas 
Sapoka irgi domėjosi istorija, renka lituanisti
nes knygas išleistas išeivijoj, tarpukario lei
dinius, turim gerą biblioteką. Joje - beveik vi
si Židinio žurnalo egzemploriai (tik dviejų 
trūksta), Naujosios Romuvos, ir kt. 

- Šiemet minint Lietuvos vardo tūkstant
metį, buvo surengta įvairių renginių, parodų. 
Jus jau randame kelių parodų kuratoriaus 
pareigose, Lietuvos dailės muziejaus rėmuose. 
Kaip tai įvyko? Ar jas galės matyti Šiaurės 
Amerikos lietuviai ir kada? 

- Lietuvos dailės muziejuje (LDM) dirbu 
jau trejus su puse metų - nuo trečio kurso 
bakalauro studijų dirbti pradėjau LDM tarp
tautinių ryšių skyriuje - specifiškai užsiimu 
tarptautinėmis parodomis. Jubiliejiniams 
metams iš anksto buvo numatyta daug tarp
tautinių projektų, pvz. iki spalio 5 d. Vilniuje 
veikianti tarptautinė paroda "Vavelis Vilniuje. 
Nuo jogailaičių iki abiejų tautų respublikos 
pabaigos". Ši paroda buvo sumanyta kaip 
inauguracinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmų paroda, tačiau atkurtų 
rūmų nespėjus įrengti, ji perkelta į kitą Vil
niaus Žemutinės pilies paminklinį pastatą, 
Senojo arsenalo rūmus, kuriuose įsikūręs Lie
tuvos dailės muziejaus padalinys - Taiko
mosios dailės muziejus. 

Lietuvos tūkstantmečio programos paro
dos "Lietuva: kultūra ir istorija" yra parengti 
variantai įvairiomis kalbomis. Ši paroda yra 
įjungta į programą kaip ypatingos svarbos 
Lietuvos kultūros palikimo aktualinimo ir 
populiarinimo projektas. Ji aprėpia visą Lie
tuvos kultūros ir politinę istoriją, pradedant 

pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu 1009 m. 
Quedlinburgo šv. Servacijaus vienuolyno met
raščiuose ir baigiant Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimu ir valstybės įstojimu į Europos 
sąjungą bei NATO. Jos angliškoji versija, 
2008-2009 m. jau parodyta Suomijoje, Estijo
je, Jungtinėje Karalystėje, Europos sąjungos 
Europos komisijos būstinėje Briuselyje, 

Mindaugas Šapoka, 
Lietuvos dailės mu
ziejaus Tarptauti
nių ryšių skyriaus 
vyr. metodininkas 

UNESCO būstinėje 

Paryžiuje, Čekijoje, o 
dar šiemet ir kitąmet 
bus rodoma JAV, Kana
doje, Japonijoje, Izrae
lyje (kuratorius Min
daugas Šapoka), o ant
rasis parodos komplek
tas latvių, rusų, lenkų, 
vokiečių, gudų, ukrai
niečių kalbomis (ku
ratorius Vytautas Vo
lungevičius), 2008 m. ir 
šiemet jau parodytas 
Moldovos, Latvijos, 
Austrijos, Lenkijos sos
tinėse, 2009 m. dar bus 
rodomas kaimyninėse 
šalyse: Vokietijoje, Uk-
rainoje ir kt. 

Niujorke paroda atidaryta rugsėjo 23 d., 
todėl ir atsirado proga atvykti į Kanadą, pasi
naudoti šiomis laisvomis dienomis iki jos užda
rymo spalio l, aplankyti KLB muziejų-archyvą 
ir peržiūrėti Adolfo Šapokos archyvą. Tai ir 
šeimyniniu ir istoriniu požiūriu įdomus dar
bas. Paroda vyks Vašingtone nuo spalio 20 iki 
lapkričio 8 d., vėliau Čikagoje, Balzeko 
muziejuje nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 
vidurio. Kanadoje, kaip ir visuose kraštuose, 
parodos atsikvietimu rūpinasi Lietuvos amba
sada. Numatoma, kad ji bus rodoma Kalgaryje 
2010 m. O parodą visi gali pamatyti internete 
šiuo adresu: http:Uwww.ldm.ltUMillennium 
virtual en.htm. 

- Tai nepaprastai naudingas šaltinis, ypač 
jaunesnių kartų lietuviams, norintiems susipa
žinti su savo šaknimis, labai populiariu, priei
namu būdu. Sveikinam! O šalia mokslo darbų ir 
parodos parengimo, jau esate ir autorius - kny
gos "Lietuvos tūkstantmetis: Millenium Li
tuaniae ". Kaip kilo mintis tokiam projektui? 

-Tai buvo LDM vadovybės sumanymas. 
Tapo aišku, kad reikia leidinio, kuris at
spindėtų visą dalyką, kuris būtų skirtas plačiai 
visuomenei. O parodą ruošiant, buvo daug 
medžiagos, kuri netilpo, todėl sutarta išleisti 
leidinį. Knygoje pateikiami Lietuvos tūkstant
mečio istoriniai faktai, žemėlapiai, nuotraukos 
iš įvairių istorinių laikotarpių. Įvadas parašy
tas literatūrologės dr. Viktorijos Daujotytės. 

- Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmės 
visuose darbuose. Tikimės, kad galėsim su šiuo 
leidiniu susipažinti, kad jis taps prieinamu 
išeivijoje. 

Kalbėjosi R. Sakalaitė-Jonaitienė 

Įstrigusios mintys 
Atkelta iš 2-to psl. 

yra žinoma Komunistų manifesto platforma 
Nr. 2: "Sunkūs progresyviniai ar gradualiniai 
pajamų mokesčiai". JAV buvo kalbama, kad 
globalistų pirmūnas turčius David Rockefeler 
kažkuriais metais nemokėjęs nė cento pajamų 

mokesčių. Daugeliui globalistų, turtingų 
socialistų, progresyvi sistema ir jos sukurta 
milžiniška biurokratija padeda išvengti 
mokesčių. Džiugu, kad prezidentė nežada 
viena pati "viską padaryti". Tai reiškia, kad 
balsuotojų ir rėmėjų pareiga jai padėti. Ne 
prezidentės, bet Tėvynės labui. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Ragina taupyti 

Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė ragina politikus 
ieškoti būdų labiau taupyti 
kitąmet - anot jos, šiuo metu 
pasiūlytas biudžeto projek
tas tėra "trumpalaikis skylių 
kaišymas". Artėjant prie 10% 
deficito, šaliai kitąmet grei
čiausiai truks apie 8-9 bln. 
litų. Ji rekomenduoja poli
tikams, ypač seime, dar kar
tą peržiūrėti ir rasti galimy
bes toliau nurėžti išlaidas, 
"labai atsakingai" svarstyti 
biudžetą. 

Taupyti galima būtų ir 
peržiūrėjus biurokratinį apa
ratą, apie kurio mažinimą 
skelbia vyriausybė. Ji sakė 
nepastebėjusi, kad jis būtų 
sumažėjęs. Taupymo varian
tų yra daug. D. Grybauskaitė 
pabrėžė, jog reikėtų imtis 
struktūrinių reformų. 

Vyriausybė seimui patei
kė kitų metų biudžeto pro
jektą, kuriame bendras vals
tybės ir "Sodros" biudžetų 
deficitas numatomas 9.5% 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP). 

Dirbs su Europos taryba 
Prezidentė D. Grybaus

kaitė spalio 20 d. susitikime 
su Europos tarybos (ET) 
žmogaus teisių komisaru 
Thomas Hammarberg pati
kino, kad Lietuva yra pasiry
žusi aktyviai bendradarbiau
ti su Europos taryba ieškant 
atsakymo dėl galimo JAV 
terorizmu įtariamų asmenų 
sulaikymo centro egzistavimo 
Lietuvoje. Pasak valstybės 
vadovės, siekiant apsaugoti 
Lietuvos reputaciją būtina 
kuo greičiau atlikti tyrimą ir 
rasti atsakymus. 

Prezidentė taip pat su
pažindino komisarą su jos 
sudarytos darbo grupės pa
rengtomis ir seime įregist
ruotomis Ne pilnamečių ap
saugos nuo neigiamo viešo
sios informacijos poveikio 
įstatymo pataisomis. Svečias 
pritarė D. Grybauskaitės ini
ciatyvai ir palankiai atsiliepė 
apie seime pradedamas dis
kusijas. 

LLRI vertinimas 
Lietuvos laisvosios rin

kos instituto teigimu, es
minės biudžeto ydos išlieka 
ir ateinančių metų biudžeto 
projekte - skaidrumo stoka, 
neefektyvus lėšų panaudoji
mas, lėšų skirstymas pagal 
institucijas, o ne pagal pro
gramas. Be šių ydų, vyriau
sybė siūlo ir rekordinio mas
to deficitą, todėl būtina grą
žinti šį projektą vyriausybei 
tobulinti. 

Projekte numatytas l.l% 
valstybės biudžeto pajamų 
(su ES lėšomis) ir 2.3% vals
tybės biudžeto išlaidų augi
mas. Be ES lėšų, valstybės 
biudžeto pajamos sumenks 
8.6%, o išlaidos dvigubai 
mažiau - tik 4.6%. 

Pasak LLRI žinovės K. 
Leontjevos, siūlomame pro
jekte keičiasi tiktai metai, 
visa kita išlieka tas pats. 
Valdininkai išmoko prisi
taikyti prie programinio 
biudžeto reikalavimų, teisin
gai "įforminti" lėšų poreikį, 
todėl dažnai kyla abejonių 
dėl pačių tikslų, priemonių 
ir lėšų pagrįstumo. 

Itin svarbu ir tai, kad 
metų eigoje mokesčių mokė
toj ai neturi galimybės pa
matyti, kur panaudojamos 
valstybės biudžeto lėšos. 

LLRI siūlo periodiškai 
skelbti visas biudžeto iš
laidas elektroninėje erdvėje, 
jas atspindint itin detaliai, 
rodant visus atsiskaitymus 
už prekes ir paslaugas. 

Protestai Vilniuje 
Prie Vyriausybės rūmų 

Vilniuje spalio 21 d. demon
stravo pedagogų, bibliote
kininkų ir medikų profsąjun
gos. V. Kudirkos aikštėje 
susirinko iki 500 protestuo
tojų, rankose laikę plakatus 
su užrašais "Mokytojas - irgi 
žmogus", "Vyriausybės pro
grama: pavargęs medikas -
miręs pacientas" ir pan. 

Protestuojama prieš val
džios sprendimus, kuriuos 
pačios profsąjungos apibū
dino kaip taupymą jų sąskaita 
ir švietimo bei sveikatos ap
saugos žlugdymą. Profsą
jungos teigia esančios nepa
tenkintos, kad taupydama 
valdžia neieško bendrų spren
dimų su jomis, nėra socialinio 
dialogo. 

Su atstovais kalbėjęs mi
nisteris pirmininkas pabrė
žė, jog su pedagogų profsą
jungomis valdžiai sunku 
bendrauti, derėtis kartu ne
sutinka dvi suskilusios LŠ
DPS dalys ir vieną ar kitą 
pusę palaikančios profsąjun
gos. A. Kubilius žadėjo ban
dyti jas sutaikyti. 

Nauja ambasadorė 
Naujoji JAV ambasa

dorė Lietuvoje Anne E. Der
se skiriamuosius raštus Lie
tuvos prezidentei įteikė spa
lio 14 d. Ji žada ieškoti būdų, 
kaip padidinti JAV investici
jas Lietuvoje ir dvišalės pre
kybos apimtis. Jos teigimu, 
Lietuva turi puikią strate
ginę poziciją, talentingą ir 
išsilavinusią darbo jėgą, yra 
tvirta euroatlantinės bendri
jos narė. 2008 m. Lietuvos ir 
JAV prekybos apyvarta buvo 
apie 3 bln. litų. Lietuvos 
prekybos balansas su JAV 
buvo teigiamas ir sudarė 
500.4 mln. litų. 

Ambasadorė sakė, kad 
JAV gerbia Lietuvos spren
dimą šiuo metu nepriimti su
laikytųjų iš Gvantanamo ba
zės. JAV ambasadorė atsi
sakė komentuoti pranešimus 
apie galimai iki 2005 m. 
veikusį CŽV kalėjimą netoli 
Vilniaus. RSJ 



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.X.27 Nr. 43 

Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, Guronyse, Kaišiadorių rajone, š.m. liepos 12 d. Ntr. V. Suslavičiaos 

Dviejų mokomųjų burlaivių likimas 
B. STUNDŽIA 

Burlaivių laikotarpiu, ku
ris truko ne vieną tūkstantį 
metų, kai dar nebuvo radijo, 
radarų, sonarų, naujoviškų 
laivedos (navigacijos) prie
monių, nevartota laivų staty
boje plieno - laivų saugumas 
priklausė nuo laimės. Senovės 
jūreivius baugindavo tikri ir 
įsivaizduojami pavojai. Aišku, 
juos užklupdavo rūkas, aud
ros, ledai, gaisrai, nežinomos 
srovės, pritrūkdavo geriamo 
vandens, pagrobdavo piratai. 
Prie įsivaizduojamų pavojų 
priskiriama visokie slibinai, 
didžiulės vandens gyvatės, aš
tuonkojai, pasiekus jūros galą 
nukritimas į duobę ... 

Ir šiais laikais, nepaisant 
visokių saugumo priemonių, 
laivedos mokslo, negalima iš
vengti audrų, uraganų, gaisrų, 
susidūrimų su ledkalniais ir 
povandeninių uolų. Būna ir 
taip, kad laivas dingsta nepa
likdamas jokių pėdsakų, arba 
jų nedaug. Dar ne taip seniai 
keli mokomieji burlaiviai, tu
rintieji radiją, galingus varik
lius, stipriai pastatyti, gerai 
prižiūrimi, sumaniai vedami 
ir besilaikantys visokių saugu
mo nuostatų, ėmė ir pasken
do. Apie kai kuriuos spėlioja
ma, kad jie susidūrė su led
kalniu, greičiausiai, nakties 
metu ar per rūką, ar kad vėjas 
staigiai sustiprėjęs pakeitė 
kryptį, ar užgriuvo didžiulė, 
atsitiktinė banga. Jūros ir van
denynai slepia daug nelaimių, 
kurios nėra išaiškintos. 

1938 m. rugsėjo 21 d. laivų 
draudimo bendrovė "Lloyd" 
pranešė, kad keturstiebė 2853 
tonų barka "Admiral Karp
fanger" iš Hamburgo, vedama 

r----

kapitono Walker, Australijos 
uoste Port Germein pasikro
vusi kviečių, išplaukė 1938 m. 
vasario 8 d. į Angliją ir dingo 
be žinios. Kovo 6 d. gautame 
per radiją pranešime, nurody
ta, kad laivas "Admiral Karp
fanger" buvo 51° pietų geog
rafinėje platumoje ir 112° ry
tinėje ilgumoje ir kad viskas 
tvarkoje. Po paskutinio kovo 
12 d. gauto pranešimo rytis su 
laivu nutrūko. Palikęs Austra
liją laivas turėjo atplaukti į 
Angliją per 110 dienų, vėliau
siai per 130 dienų, bet ir po 
150 d. laivas nepasirodė. 

Burlaivis "Admiral Karp
fanger", kaip mokomasis, bu
vo iš plieno pastatytas Belgi
joje ir pavadintas "CA.venir". 
Tui buvo keturstiebė barka, 
2853 tonų, palyginti beveik 
nauja ir įrengta kaip moko
masis laivas. Po kurio laiko šį 
burlaivį nupirko suomių ka
pitonas Gustavas Erikson, 
kuris turėjo didelių burlaivių 
laivyną. Prisimintina, kad jo 
laivuose privalomą įgūdį įsigi
jo ir keliolika Lietuvos jūri
ninkų, kurie tapę kapitonais ve
dė prieš karą tautinius preky
bos laivus. Kapitono G. Erik
son laivai plaukiojo tarp Aust
ralijos ir Suomijos. 

Vokietijai ieškant kito 
mokomojo laivo, atrodė, kad 
tinkamiausias būtų belgų var
totas "~Avenir". Hamburg
Amerika laivybos bendrovė 
burlaivį nupirko, perstatė ir 
davė vardą "Admiral Karp
fanger". Pirmoji kelionė buvo 
į Australiją, kur pasikrovė 
42549 maišus kviečių. Krovė 
patyrę krovėjai, nes žinojo, 
kad burlaivis plauks per aud
ringą Pietų vandenyną ir turės 
apsukti Horno ragą. Laive bu-

vo 60 jūreivių įgula, tarp ku
rių ir 33 jūreivystės mokyklos 
mokiniai. 

Spėliota apie su vėlavimu 
susietus visokius atvejus, nes 
kiti laivai atvyko saugiai, tik 
barkos "Admiral Karpfanger'' 
nematė. Paprašyta Argenti
nos valdžia pasiuntė "Bahia 
Blanka" laivą į Horno rago 
srities salas paieškoti, ar nėra 
kokių šio laivo duženų, ar išsi
gelbėjusių jūreivių. Nieko ne
užtiko. Vėlesni bandymai ką 
nors surasti buvo be pasek
mių ir priimta labiausiai pa
tikima spėlionė, kad barka 
susidūrė su ledo kalnu. 

Kitas burlaivis 
Beveik po 20 metų, ge

rokai po karo, kitas vokiečių 
mokomasis burlaivis "Pamir" 
iš Hamburgo išplaukė ilges
nei kelionei į Buenos Aires. 
1957 m. rugsėjo 21 d. grįžtant 
atgal į ramų uostą, laivas su 
lengvu vėju, pilnomis burėmis 
iš lėto slinko žalsvai mėlynais, 
į vakarus nuo Azorų salų At
lanto vandenimis. Laivo įgula, 
po viešnagės buvo gerai nusi
teikusi, nors po keturių mėne
sių buvimo jūroje jau ilgėjosi 
savo namų ir artimųjų. 

3103 tonų keturstiebė 
barka "Pamir'' buvo pastatyta 
1905 m. F. Lacisz statykloje 
Hamburge ir vartojama pre
kių gabenimui bei jūreivių 
ruošimui. Po Pirmojo pasau
lino karo laivą perėmė anglai, 
o vėliau Italijos valdžia, kuri 
jį pardavė Suomijos burinio 
laivyno savininkui kapitonui 
Gustavui Erikson. Šis burlai
vis plaukiojo dažniausiai tarp 
Australijos ir Suomijos bei 
Anglijos. 

Po Antrojo psaulinio karo 

UŽSIPRENUM E R UOKITE 

"Pamir" vėl perėmė Anglija, 
bet grąžino G. Eriksonui. Ne
trukus buvo parduotas Belgi
jos metalo laužo bendrovei. 
Vokietijoje kilo sumanymas 
laivą atpirkti ir vėl vartoti grū
dų iš Australijos gabenimui ir 
jūreivių apmokymui. Laivą 
nupirko laivų savininkas 
Schlieven. Du kartus buvo nu
plaukęs į Pietų Ameriką. Po 
to laivą perėmė Vokietijoje 
susidaręs fondas ir paleido 
plaukioti. 1957 m. birželio 1 
d. "Pamir'' išplaukė į Buenos 
Aires. Rugsėjo 20 d. grįžtant 
atgal, laive buvo gautas pra
nešimas, kad Pietų Atlante 
susidaro uraganas. Kapitonas 
Diebitsch žinojo, kad uraga
nai dažniausiai paliečia rytinį 
Floridos pakraštį ir nueina į 
Karibų jūros salas. Todėl jis 
manė, kad buriuodamas į 
šiaurės rytus, uragano negalės 
būti paliestas. Tučiau šį kartą 
uraganas pasuko į rytus, į Š. 
Atlanto vidurį, kur "Pam.ir" 
plaukė. 

Rugsėjo 21 d. rytas buvo 
malonus, beveik be vėjo. Ne
trukus dangus apsitraukė pil
kais debesimis ir atrodė, kad 
kažkas turi įvykti. Staiga vėjas 
sustiprėjo ir pakeitęs kryptį 
tapo grėsmingu. Kapitonas 
Diebitsch paskelbė pavojų, ir 
visi jūreiviai bei mokiniai už
sikorė ant skersių bandydami 
suimti bures, su vėju atsirado 
ir aukštos bangos, kurios puo
lė laivą. Burės, nespėjus jas 
suimti, buvo suplėšytos, laivas 
pavojingai pasviro. 10 val. 25 
min. kapitonas įsakė išsiųsti 
SOS signalą ir pranešimą, kad 
laivo vieta yra 36° šiaurės pla
tume ir 40° vakarų ilgume ir 
maždaug 40° pasviręs. Atro
dė, kad didysis senas burlaivis 

baigia savo paskutinę kelionę. 
Keli laivai pagavo SOS signa
lą ir pasuko į "Pam.ir" vietą. 

Kapitonas matė, kad lai
vui neliko jokios vilties išsilai
kyti virš vandens. Todėl jis įsa
kė palikti laivą. Liepė laikytis 
kartu, plaukti tolyn nuo laivo 
ir palinkėjo Dievo palaimos. 
Laivas taip buvo pasviręs, kad 
trys gelbėjimosi valtys kairia
me šone buvo aukštai iškilu
sios, o dešiniame šone jau 
vandenyje. Vyrai sušoko į pu
tojančias bangų kalvas. Pen
kiolika vyrų, bet ką sugriebę, 

bandė padaryti kažką pana
šaus į plaustą, bet, pamatę ne
toliese apsivertusią valtį, nu
tarė ją pasiekti. Bet tik dešimt 
pasiekė. Į kitą valtį sulipo 25 
vyrai. Nakties tamsa juos pa
slėpė. 

11 valandą nakties į "Pa
mir" žūties vietą atplaukė lai
vas "President Tuylor'', gal po 
pusvalandžio "Penn Thader" 
pasirodė. Šie laivai ieškojo iš
likusių vyrų, bet nieko neužti
k.o. Vėliau atsirado dar du lai
vai. Iš ryto lėktuvai tą vietą iš
žvalgė, bet nieko nepastebėjo. 

Srovės nešiojo su dešim
čia vyrų aplaužytą gelbėjimosi 
valtį kelias dienas. Du kartus 
valtis buvo bangų apversta. 
Dėl didelio nuovargio visą lai
ką būnant šlapiems ir dėl ner
vinio įtempimo, gyvybės ne
pajėgė išlaikyti penki vyrai, o 
išgelbėti pavyko tik penkis. 
Kitoje gelbėjimosi valtyje, kur 
buvo 25 vyrai, jūreiviai ir mo
kiniai, buvo atrastas tik vie
nas, dar pajėgęs valtyje atsi
stoti. Taip uraganas "Corry" 
sunaikino šaunų burlaivį, pa
grobė 80 gyvybių ir tik šešias 
paliko. 

- - ~-
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Gynyba, euras, pilietybė ir 
teisėsauga - l 

Atkelta iš 1-mo psl. 

V. Landsbergio manymu, 
jeigu ir tik atrodo, kaip nuo
laidžiavimas, tai yra negerai. 
Labai aišku, kad net 10 JAV 
karių buvimas Lietuvoje yra 
svarbus saugumo ženklas. Ru
sija veda propagandinį žaidi
mą, vaizduoja, kad NATO no
ri ją užpulti. Rusijos tikslai at
siskleidžia, matant kaip Gru
zijos kariuomenė buvo sunai
kinta ir kaip Rusija didžiavosi 
užgrobusi jos ginkluotę. Jos 
noras yra, kad kaimynai būtų 
bejėgiai, nes tada atsiranda 
erdvė psichologiniam-propa
gandiniam veikimui. 

Kas jeigu Rusija skverb
tųsi į Baltijos kraštus, ar NA
TO gintų? - klausė L Rugie
nienė, pabrėždama, juk NA
TO ten nelaiko savo bazių; 
apsaugai yra tik keli lėktuvai. 
O ES gynybos reikaluose nėra 
įsipareigojusi. Ar šiuometinė 
Lietuvos kariuomenė yra pa
jėgi nuo išpuolio apsiginti? 
Ar skiriamos reikalingos su
mos gynybai? 

V. Landsbergis tvirtino, 
kad žadėti 2% nuo BVP nėra 
skiriami krašto gynybai, kaip 
buvo sutarta su NATO, o bu
vusi socialdemokratų valdžia 
ne tik nevykdė, bet visą laiką 
mažino finansavimą krašto 
gynybai, mažino pačią gynybą. 
Paskelbta kariuomenės refor
ma, pereita į profesionalią ka
riuomenę, panaikinta karinė 
prievolė, nors Konstitucijoje 
ji įrašyta. Buvo vykdomi kraš
tutiniai veiksmai, padarant 
Lietuvą kuo silpnesnę, o vis 
kalbėta, kad ją apgins NATO. 
Valdžiai buvo leidžiama taip 
daryti. Dabartinė valdžia ge
riau supranta reikalą, turimo
tyvuotą kariuomenės vadą 
gen. Arvydą Pocių. Yra prie
laidos ką nors daryti, bet nėra 
pinigų, teigė pašnekovas. 

Ambasadorius A. Brūzga 
patvirtino, kas liečia Rusijos 
"pamaloninimą" JAV nebe
dislokuojant priešraketinių 
ginklų, kad JAV administra
cija dar neįsisamonino kokią 
žalą padariusi, tik pradeda tai 
suprasti. Žala padaryta pasiti
kėjimo, tarptautinio saugumo 
supratimo prasme. Dabar mė
ginama žalą atitaisyti - vyksta 
daug diskusijų, dialogo, vidu
tinio lygio pareigūnai vyksta į 
tą regioną, dėsto savo viziją, 
naujos sistemos esmę, kaip ji 
bus plėtojama. Mėginama įti
kinti, kad saugumas Europoje 
nepamažės, bus paremta nau-

ja technologija, raketų neatsi
sakoma. Kaip sugrąžinti pasi
tikėjimą? Stiprinant NATO. 
Dabar vyksta strateginės sam
pratos peržiūra, tad būtina bend
rauti, diskutuoti gynybos pla
ną visuose galimuose lygiuose. 

Reikalingas gynybos planas 

Gynyba nuo raketinio 
puolimo nėra tiek svarbi, kiek 
faktas, kad Baltijos regionas 

Europarlamentaras prof. Vy
tautas Landsbergis 

neturi gynybos plano, pabrėžė 
V. Landsbergis. Pastaruoju 
laiku Rusijos didėjančio agre
syvumo rezultatas yra, kad 
NATO viršūnėse atsirado nu
rodymas paremti Baltijos ša
lių gynybos planą. Thi yra tam 
tikras lūžis. Tuo domėtis ir pa
brėžti kaip reikalavimą- būtų 
didžiausia paslauga mūsų sau
gumui. 

L. Rugienienė, pastebė
dama, kad JAV administracija 
atrodo siekianti populiarumo, 
o ne respekto, klausė - ar ne
atrodo, kad didžiausias JAV 
dėmesys dabar yra skiriamas 
Azijai? Atsižvelgiant į rūpes
čius keliantį Iraną, į Izraelio 
polinkį pirma pulti, į karą Af
ganistane, į prasiskolinimą ir 
JAV dol. nukritimą - atrody
tų, jog Amerikai vis reikalin
gesnė darosi Rusijos draugys
tė, nagrinėjo ji. Bet ar todėl 
nėra didesnė galimybė Rusijai 
kėsintis į Baltijos kraštus, ži
nant, kad Rusija neatsisako 
savo imperinių tikslų. Klausi
mas profesoriui: Kaip glo
balinė padėtis paveiks Rusi
jos-Baltijos kraštų santykius? 

V. Landsbergis atsakė, jog 
Obamos mažesnis dėmesys 
Europai aiškinamas tuo, kad 
JAV požiūris yra tapęs labiau 
globalus. Anksčiau Amerikos 
atrama ir pirmoji sąjunginin
kė visada buvo Europa, o są
žiningiausia ir nuoširdžiausia 
sąjungininkė - Vidurio Euro
pa. Tukiu pasielgimu - ne kad 
atšaukė gynybą, bet tai padarė 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 
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nei neperspėjus, nei nepasi
tarus, ir lyg netyčia pasirinkus 
karo pradžios datą - parody
tas kintąs požiūris. Reiškia, 
kad kas vyksta Azijoje gali bū
ti svarbiau. Tukiame požiūryje 
yra ir neigiamų, ir teigiamų 
dalykų, tęsė profesorius. Bet, 
ko gero, Amerika neištemps 
daryti tvarką visame pasaulyje 
- nes auga galybės kaip Kinija, 
Indija, o artimieji Rytai yra 
bomba, kuri gali sprogti bet 
kada. Klausimas bus, kas ku
rioj pusėj atsistos. Gali įvykti 
nenumatytų dalykų. 

V. Maciūnas įvedė į po
kalbį Europos sąjungos (ES) 
temą. Jei gynybai esminė yra 
Lietuvos narystė NATO, į ES 
įstojimas - būtinybė ekono
minei plėtrai užtikrinti. Tučiau 
į jo klausimą apie neigiamas 
įstojimo į ES pasekmes-emig
raciją, persiskolinimus, eko
nomijos politizavimą - V. 
Landsbergis atsakė, kad na
rystė jokiu būdu nėra nuosto
linga Lietuvai, jai labai daug 
naudos iš narystės. ES sukūrė 
pastovumo būseną Europoje 
be karų, tiktai bendradarbia
vimu, stengiantis suvienodinti 
pragyvenimo lygį ir socialinius 
bei švietimo reikalus. 

V. Maciūnas dar pasitei
ravo apie ekonomijos politiza
vimą įstojus į ES, norėdamas 
žinoti, kaip gali išsilaikyti fir
mos, kurios prieš narystę ES 

JAV LB pirm. Vytautas Ma
ciūnas 

vien savo pajėgumais, savo 
pranašumu, techniškais gebė
jimais iškilo į viršų, nes dabar 
pinigai ateina politiniu keliu 
- pagal pažintis, ryšius. Tai 
gali pakenkti organizacijoms, 
neturinčioms politinių ryšių. 
V. Landsbergis suabejojo, ar 
politizuota ekonomija yra vi
suotinis reiškinys. Vienu laiku 
pinigai gal net korupciniais 
metodais buvo gaunami per 
Lietuvos valdžią, jai sten
giantis sustiprinti draugų gre
tas rinkimams. Dabar Lietuvo
je daug sąžiningiau tai vyksta. 
Ambasadorius A. Brūzga 
patikino, jog ES veikia per 
programas, per konkurenciją, 
per projektus, kuriuose visi 
gali konkuruoti, iš jų atrenka
mi geriausiai pasiruošę kandi
datai. Oficialiais duomeni
mis, Lietuva bene geriausiai 
panaudoja tuos ES pinigus, 
neblogai tvarkosi. Reikia tik, 
kad projektų nepritrūktų, rei
kia nepabijoti juos pristatyti. 

(Bus daugiau) 
Ntrs. R. Jonaitienės 
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Baudos už apgavystes 
Kanados parlamentas 

priėmė naują įstatymą, nu
matantį didesnes baudas už 
finansinius nusikaltimus ir 
apgavystes. Pagal naują tvar
ką asmenims, padariusiems 
finansinių nuostolių už 1 
mln., mažiausia bausmė -
laisvės atėmimas iki dvejų 
metų. Įstatyme taip pat nu
matyta lengvesnės sąlygos nu
kentėjusiems išieškoti nuo
stolius. Lig šiol Kanada gar
sėja kaip valstybė, nuolai
džiaujanti finansiniams nu
sikaltėliams, čia jie randą 
tinkamas sąlygas savo sukty
bėms. Montrealyje Ponzi bū
du iš investuotojų pasisavin
ta milijonai. Albertoje du 
asmenys pavogė 400 mln., 
apgaudami 4.000 investuo
tojų. 

Buvusiam Kanados li
beralą vyriaosyMs vadovui 
Jean Chretien D. Britanijos 
karalienė Elžbieta Bucking
ham rūmuose įteikė ordiną 
"Už nuopelnus". Tik keturi 
kanadiečiai - neurochirur
gas W. Penfield, du buvę Ka
nados vyriausybės vadovai 
W. Mackenzie King ir L. 
Pearson yra gavę šį garbingą 
apdovanojimą. Ordiną įstei
gė 1902 m. karalius Edvar
das VI. Apdovanojimui as
menis, pasižymėjusius ypa
tingais nuopelnais meno, 
švietimo, mokslo ar visuo
menei naudingos veiklos sri
tyse, pati parenka karalienė 
22 Sandraugos valstybėse. 

Kanados gen. guberna
torė Jean Michaelle dalyva
vo teisingumo ir susitaikymo 
komisijos atkūrimo iškilmė
se. Ši valstybinė komisija bu
vo įsteigta, kad padėtų išsi
aiškinti indėnų vaikams ir 
šeimoms padarytas skriau
das ir atrastų būdą susitai
kyti. Praėjusiu šimtmečiu 
daugiau kaip 150,000 vaikų 
buvo atimta iš šeimų ir ap
gyvendinta valstybinėse mo
kyklose. Jiems buvo atimta 
tėvų kalbos, kultūros, tradi
cijos perėmimo teisė. Nere
tai nuo šeimų atplėšti vaikai 
patyrė fizinj ir seksualinį 
smurtą. Ministeris pirminin
kas S. Harper 2008 m. atsi
prašė indėnų bendruomenės 
už skriaudas, dar tebegyve
nantiems 85,000 tų nuskriaus
tųjų, kiekvienam išmokėta 
po 28,000 dol. išmoka. 

Naujuoju Manitobos pro
vincijos NDP daugumos vy
riausybės vadovu po rinkimų 
tapo Greg Selinger, buvęs il
gametis provincijos finansų 
ministeris. Ankstesnysis pro
vincijos NDP vyriausybės va
dovas Gary Doer pakviestas 
dirbti Kanados ambasado
riumi JAV. 

Albertos vyriausybės va
dovai parodė pavyzdį, suma
žindami savo atlyginimus. 
Min. pirmininko Ed Stel
mach atlyginimas sumažin-

tas 15%, ministerių - iki 
10%, dar 6,500 valdininkų 
atlyginimai nebus didinami. 
Bus sutaupyta iki 22 mln. 
Tuks taupumas turėtų padi
dinti rinkėjų pasitikėjimą 
konservatorių vyriausybės 
pažadais sumažinti provincijos 
biudžeto skolą per 3 metus. 

Kanados snikatos tar
nybos tik dabar patvirtina 
vaistus nuo H1N1 gripo. Tu
čiau naujoji liga kelia rūpes
čių ir veterinarams. Ontario 
provincijoje šiuo gripu susir
go visa kalakutų ferma. Mais
to kontrolės tarnyba tvirtina, 
kad sergantys paukščiai ne
pateko į maisto apdorojimo 
įmones ir prekybą. Tačiau 
dabar svarstoma, ar maisto 
pramonės darbuotojams ne
turėtų būti privalomi skiepai 
nuo H1N1. Gripo virusui, 
kuris šokinėja nuo žmonių 
iki gyvūnų ir atvirkščiai, sun
ku pritaikyti vaistus, jis tam
pa atsparus skiepams. 

Vankuveryje Holocaust 
centre surengta neįprasta 
paroda. Joje nuotraukos iš 
1936 metų olimpiados na
cionalsocialistinėje Vokieti
joje. Archyvinės nuotraukos 
rodo, kaip pasaulio, tarp jų 
ir Kanados sportininkai, ryši 
skiriamuosius ženklus su svas
tika, atiduoda sveikinimus 
tradiciniu nacių mėgstamu 
rankos mostu. Parodos ren
gėjai tvirtina norintys pri
minti, kad net ir tokiame ne
politiniame renginyje bet 
koks nuolaidumas psicholo
giniam, rasistiniam agresy
vumui atneša nelaimių visai 
žmonijai. 

Netrukus JAV ir Kana
dos astronautai turės mokė
ti Rusijai už erdvių keliones 
šios valstybės erdvėlaiviu 
Soyuz. Pagal sutartį ameri
kiečių astronautai turės mo
kėti už 1 skrydį 51 mln. dol. 
pradedant 2012 metais. Ka
nadiečiams erdvių kelionės 
išlaidas pagal sutartį yra nu
mačiusi padengti JAV. 

Buvęs Kanados vyriau
sias karinių pajėgą Afganis
tane vadas Riek Hillier savo 
knygoje A So/di.er First: Bu/
lets, Bureaucracy and the Po
/itics of War aprašo savo pa
tirtį Afganistane, santykius 
su tuometiniais vyriausybių 
vadovais. Jis atremia prie
kaištus, kad dėl jo kaltės ka
nadiečių taikdariai buvo per
kelti iš Kabulo į Kandaharą, 
pavojingiausią karo zoną. 
Knygoje aptariama liberalų 
ir konservatorių gynybos 
strategija, valdžios nepasi
tenkinimas viešais R. Hillier 
pareiškimais. Atsistatydinęs 
iš karinės tarnybos, R. Hil
lier nesėkmingai kaip libera
lų atstovas dalyvavo rinki
muose. Dabar dirba North
West - Labradoro universi
teto kancleriu. SK 
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~ MlISlĮ TEYYl\IEJE 
VU - PIRMOSE VIETOSE 

Vilniaus universitetas -
vienintelė Lietuvos ir Bal
tijos šalių aukštoji mokykla, 
antrus metus iš eilės išlai
kiusi savo vietą "Times 
Higher Education - QS" ge
riausių pasaulio universitetų 
rodiklyje. VU 600 geriausių 
pasaulio universitetų sąraše 
užima 501-600 vietą. Turne 
rodiklyje 1-400 vietos yra 
nustatomos tiksliai, žemes
nės skirstomos į dvistam
bias grupes -401-500 ir 501-
600. Tarptautiniam verti
nimui šiemet buvo atrinkta 
per 1300 universitetų. Pirmą 
kartą tarp 600 geriausiųjų 
pasaulio universitetų VU 
pateko pernai, kartu su gar
siais Italijos, Portugalijos, 
Ispanijos b~i Vengrijos uni
versitetais. Sių metų geriau
siųjų pasaulio universitetų 
dešimtuke tradiciškai tebe
vyrauja JAV (6) ir Jungtinės 
Karalystės ( 4) universitetai. 

20-MEČIO METAI 
Seimas spalio 22 d. 

nutarė, kad 2010 bus vadi
nami Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dvide
šimtmečio metais. Anksčiau 
tuo pačiu nutarimu 2010 
siūlyta pavadinti dar ir Dur
bės bei Žalgirio pergalių 
metais, tačiau tam nepritarė 
seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas. Anot jo, 
netikslinga tuo pačiu nu
tarimu 2010 paskelbti dar ir 
Durbės ir Žalgirio pergalių 
metais, nes Nepriklauso
mybės atkūrimas yra išskir
tinės reikšmės istorinis įvy
kis. Be to, pernai spalį sei
mas jau priėmė nutarimą 
dėl 2010 m. paskelbimo Žal
girio mūšio metais. O kita 
reikšminga sukaktis - 750 
metų Durbės mūšio pergalė 

- anot komiteto, gali būti 
įprasminama kitais būdais 
nei suteikiant pavadinimą 
metams. 

SPAUDOS LAISVĖ 
Organizacijos "Repor

teriai be sienų" (Reportes 
sans frontiers) sudarytame 
sąraše Lietuva pagal Spau
dos laisvės rodiklį 2009 m. 
užima 10-tą vietą, iki šiol tai 
aukščiausia Lietuvos pozi
cija šiame sąraše. Nuo pra
ėjusių metų Lietuva pakilo 
per kelias pozicijas - pernai 
pagal tą rodiklįji dalijosi 
16-19 vietomis. Siemet pir
mąja pozicija dalijasi 5 ša
lys: Danija, Syomija, Airija, 
Norvegija ir Svedija, šeštoje 
vietoje yra Estija, septinta 
eozicija dalijasi Olandija ir 
Sveicarija, devintoje vietoje 
- Islandija ir dešimtoje -
Lietuva. Sąrašas sudaromas 
vertinant elgesį su žurnalis
tais, žodžio ir informacijos 
laisvės lygį, žiniasklaidos 
priemonių savininkų įtaką. 

TIRS SKUNDUS 
Seimas pavedė Teisės ir 

teisėtvarkos komitetui at
likti parlamentinį tyrimą dėl 
aplinkybių, susijusių su Drą
siaus Kedžio skundais. Nu
tarime komitetui siūloma 
išsiaiškinti, ar D. Kedžio 
skundų tyrimas buvo atlie
kamas laikantis įstatymų 
reikalavimų, ar šis tyrimas 
nebuvo nepagrįstai vilkina
mas. Komitetas taip pat tu
rėtų atsakyti į klausimą, ko
kių veiksmų turėtų imtis 
valstybės institucijos, kad 
ikiteisminiai tyrimai vyktų 
greičiau ir ekonomiškiau, 
įvertinti galimas teisinio re
guliavimo spragas. Siūloma 
komitetui savo išvadas pa
teikti iki šių metų lapkričio 
4 d. D. Kedys įtariamas spa
lio 5 d. nužudęs Kauno apy
gardos teismo teisėją Joną 
Furmanavičių ir savo buvu
sios sugyventinės seserį Vio
letą Naruševičienę, kuriuos 
D. Kedys kaltino pedofilija 
ir sąvadavimu. Kaunietis D. 
Kedys dėl jo dukros tvirkini
mo į policiją kreipėsi dar 
pernai lapkritį, bet tyrimas 
nebaigtas iki šiol. 

NEBAIGS STATYBOS 
Finansų ministerė Ing

rida Šimonytė sako, kad 
nėra jokių galimybių arti
miausiu metu pabaigti Val
dovų rūmų statybą. Tam, 
remiantis skaičiavimais, esą 
reikėtų 150 mln. litų. Vy
riausybė buvo numačiusi ki
tąmet Valdovų rūmų staty
bai skirti 25 mln. litų. Spalio 
pabaigoje žiniasklaidoje 
skelbta, kad kultūros minis
teris Remigijus Vilkaitis šį 
finansavimą sumažino treč
daliu - iki 17 mln. litų. Tai 
esą itin papiktino kadenciją 
baigusį prezidentą, social
demokratų garbės pirmi
ninką Algirdą Brazauską. 

Vilniaus pilių direkcija tuo
met pareiškė, kad, jeigu 
kitais metais bus skiriama 
17 min. litų, lankytojai į Val
dovų rūmus nebus priima
mi. Valdovų rūmams nuo 
1995 m. jau išleista daugiau 
kaip 200 min. litų. 

IŠKELIAVO RUONIAI 
Į Baltijos jūrą ties Nida 

spalio 15 d. paleisti keturi 
Lietuvos jūrų muziejaus 
augintiniai - ruoniai. Du 
ruoniai pavasarį gimė mu
ziejuje, o kiti buvo rasti nu
silpę Baltijos pajūryje. Vie
no laukinio ruonio reabi
litacija Jūrų muziejui kai
nuoja apie 4,000 litų. Šiemet 
pirmą kartą Aplinkos minis
terija skyrė lėšų - 10,000 
litų. Nuo 1995 m., siekiant 
atkurti pietinę pilkųjų Bal
tijos ruonių populiaciją, iš 
muziejaus jau išleistas 21 
ruonis. Pilkieji ruoniai Bal
tijos jūroje atsirado prieš 
10,000 metų. Dabar tai yra 
nykstanti, reta rūšis, įrašyta 
į Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Švedijos, Rusijos 
Raudonąsias knygas. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 1i-----
Havajų sukaktį minint 

EDVARDAS ŠULAITIS 

. ~ugp~ūčio 21 d. suėjo 50 metų nuo Havajų 
ĮStOJIIDO Į JAV. Havajų valstiją sudaro 8 pa
grindinės salos, iš kurių didžiausia - Havajų 
sala, dar vadinama Big Island arba Big Isle. 
Havajų valstijos sostinė - O'ahu saloje įsikūręs 
Honolulu miestas. Pagal vėliausius skaičiavi
mus Havajų valstija turi 1,283,388 gyventojų. 

Havajų sostinė Honolulu 

~aže~nės Havaj1! salos išsimėčiusios (o jų yra 
s11~1tru~ 1.,500 myhų ruože. Havajų valstijos pa
gnndme kalba yra vadinamoji "American 
English". Valstijos gubernatorė - respubliko
nų partijos narė Linda Lingle, o senatoriai -
demokratai. 

Havajuose vyrauja jūrinis tropinis klima
tas, paplitusi žemdirbystė, yra įspūdingas ša
lies parkas, vulkanologijos observatorija. Ha
vajai iki 1898 m. buvo laikomi Sandvičo salo
mis. Jie turi ilgą ir seną istoriją. 1894-aisiais 

London, ON 
PARAPUOS TARYBA ren

gia Adventines vaišes lap
kričio 29, sekmadienį. Prašo
me tą dieną šioms vaišėms pa
skirti. Daugiau tikslesnių ži
nių bus paskelbta vėliau. 

Havajai paskelbti respublika, 1898-aisiais JAV 
šalį užėmė ir 1900 m. suteikė jiems teritorijos 
statusą, o 1959-aisiais paskelbė penkiasdešim
tąja JAV valstija. Tučiau ne visi gyventojai no
ri su tuo sutikti, ir vyksta atsiskyrimo nuo JAV 
judėjimas. Havajų populiarumas išaugo, kai 
JAV prezidentu tapo Obama kuris sakoma 

' ' ' gimęs Havajuose. 
Havajus pamėgo turistai - šias salas kas

met ~planko tūkstančiai žmonių iš viso pasau
lio. Cia užsuka ir lietuviai, kurie atvyksta pasi
svečiuoti pas šiame "rojaus kampelyje" gyve
nančius tautiečius. Keli lietuviai yra žaidę Ha
vajų universiteto rinktinėje. Vienas jų - Neri
jus Puida su žmona nori susitvarkyti dokumen
tus ir čia apsigyventi. Yra ir sukūrusiųjų šeimas 
su Havajų piliečiais. Jie rengia Vasario 16-osios 
minėjimus, sutraukiančius apie 50 žmonių. 

Vienas žymiausių Havajų lietuvių-dr. Jo
nas Starkus, 35 m. amžiaus. Jis yra garsus Ha
vajų universiteto profesorius. Taip pat žymus 
Havajuose gydytojas Audrius Aglinskas. Jo 
žmona Elena - buvusi Havajų lietuvių bend
ruomenės pirmininkė. Dabar jos pareigas 
perėmė N. Puida. 

Havajų 50-mečio sukaktis paminėta kuk
liais renginiais, nes nenorėta išpuolių iš tų gy
ventojų, kurie jau ilgesnį laiką siekia Havajams 
nepriklausomybės. Kartas nuo karto tie sepa
ratistai rengia demonstracijas prieš "okupan
tus" amerikiečius. 

Havajuose pora metų jau gyvena fotogra
fas, vilnietis, buvęs čikagietis, Lietuvių žurna
listų sąungos narys Saulius Sasnauskas, infor
muojantis apie įvykius, atsiunčia iš ten ir 
nuotraukų. Jo ištekėjusi dukra su šeima yra 
įsikūrusi Niujorke ir ne taip seniai viešėjo pas 
savo tėvą Havajuose. 

EVANGELIJOS ŽINIŲ 
TŪKSTANTMEČIO ILGA
AMŽEI LIETUVAI iškilmės 
įvyks ateinantį savaitgalį, spa
lio 31 ir lapkričio 1 dienomis. 
Spalio 31, šeštadienį, 2 v.p.p. 
- arkiv. S. Tamkevičiaus, SJ, 
paskaita Prisikėlimo parapi
jos salėje Toronte ir meninė 
dalis, kurią atliks Dalios Vis
kontienės vadovaujamas "Vo
lungės" choras, bus vaišės bei 
susirinkusiųjų pabendravimas 
su svečiu. Lapkričio 1, sekma
dienį ir kapinių lankymo die
ną, 3 v.p .p . - Anapilio parapi
jos Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišios, kurias su suva
žiavusiais lietuviais kunigais 
aukos arkiv. Sigitas Tumkevi
čius, SJ, ir pasakys atitinkamą 
pamokslą. Visi londoniečiai 
kvieči~i iškilmėse dalyvauti. 

Torontiečio R. Šiaučiulio pagamintas kryžius 
Ntr. R. Šiaučiulio 

UZPRAŠYMUI sekmadie
ninių Mišių prašome kreiptis 
į Rūtą Dragunevičiūtę, kuri 
veda sekmadieninių Mišių ka
lendorių. 

LAPKRIČIO 1, sekma
dienį, Mišios bus aukojamos 
už visus mūsų Londono miru
sius parapijiečius. Inf. 

Sudbury, ON 
RUDENINIS SUSITEL

KIMAS su Mišiomis Sudburio 
apylinkės lietuviams bus Kris
taus Karaliaus šventovėje lap
kričio 7, šeštadienį, 3 v.p.p. Iš
pažinčių bus klausoma pusva
landį prieš Mišias. Susitelkimą 
ves kun. J anas Staškevičius. 

SauH Ste. Marie, ON 
RUDENINIS SUSITEL

KIMAS su Mišiomis Sault 
Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šven
tovėje lapkričio 8, sekmadie
nį, 3 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma pusvalandį prieš 
Mišias. Susitelkimą ves kun. 
J anas Staškevičius. 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
1r Tėviškės žiburiams. Kas galite, paremkite juos auka ar rėmėjo pre
numerata, testamentiniu palik.imu. TŽ leidėjai 

'--

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja dau

giau kaip 3-4 dienas, 
pateikite savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

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

~A~ 
u 
s 
T 
u 
v 
E 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans] 
Savininkas Jurgis Kulia!§ius 
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Susitikimas Vasario 16 gimnazijoje rugsėjo 13 d. Iš kairės: TMID'o gen. dir~ktorius Arvydas 
Daunoravičius, Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Br~nė Narkevičienė ir Siaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis (pašventinęs buvusio direktoriaus A. Smito antkapį Hiutenfeldo ~pinėse) 

Ntr. M. Smitienės 

Padidėjo Algirdo J. Greimo 
archyvas 

Vilniaus universiteto laik
raštyje Universitas Vilnensis 
2009 m. rugsėjo mėn. nume
ryje paskelbtas įdomus raši
nys: "J. Greimo archyvas pa
pildytas asmeninio susiraši
nėjimo laiškais". Rašoma, kad 
Vilniaus universiteto biblio
tekoje saugomas žymaus lie
tuvių semiotiko ir mitologijos 
tyrinėtojo Algirdo Juliaus 
Greimo archyvas papildytas 
naujais dokumentais. Skulp
torė ir keramikė Aleksandra 

Kašubienė, gyvenanti Naujo
joje Meksikoje, perdavė A.J. 
Greimo ir A. Kašubienės 
1988-1992 m. susirašinėjimą. 

A. Kašubienė su J. Grei
mu, mokytojavusiu Šiaulių 
mergaičių gimnazijoje, susi
pažino 1941 m., kai jam buvo 
24-eri, o jai - 18 metų. 1944 
m. frontui artėjant draugai 
pasuko skirtingais keliais - A. 
J. Greimas emigravo į Pran
cūziją, o A. Kašubienė liko 
Kaune. Bendravimą juodu at-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% •Narių santaupos 
5 m. ind. . ............. 2.85% apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

naujino 1988-aisiais, jis tęsėsi 
iki žymiojo semiotiko mirties. 

Laiškai rašyti lietuvių kal
ba, ranka ant įvairių dydžių ir 
spalvų popieriaus lapų ir la
pelių. 2008 m. "Baltų lankų" 
leidykla išleido knygą Algirdo 
Juliaus Greimo ir Aleksandros 
Kašubienės laiškai 1988-1992, 
kurioje sudėti VU bibliotekai 
perduoti originalūs laiškai. 

VU bibliotekoje saugoma 
A.J. Greimo archyvo "lietu
viškoji dalis", kurią 1992 m. 
perdavė jo žmona Teresa 
Kean. A. Kašubienės dovano
ti laiškai papildys A.J. Greimo 
archyvą. Tai ne pirmasis ar
chyvo papildymas. Praėjusiais 
metais poetė Ramutė Sku
čaitė perdavė VU bibliotekai 
1978, 1988-1991 m. A.J. Grei
mo laiškus prof. Vytautui Ab
raičiui. 

Algirdas Julius Greimas 
(1917-1992) - vienas žymiau
sių Lietuvos mokslininkų -
lingvistas, semiotikas, mitolo
gijos tyrinėtojas, eseistas. Ma
rijampolėje baigė gimnaziją, 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune studijavo teisę, Gre
noblio universitete Prancūzi
joje - lingvistiką. Antrojo pa
saulinio karo metu gyveno 
Lietuvoje, vėliau išvyko dar
buotis į Prancūziją. Mirė 1992 
m. Paryžiuje. Jis dėstė Alek
sandrijos, Ankaros, Stambulo, 
Poitiers universitetuose. Nuo 
1965 m. Paryžiuje vadovavo 
semiolingvistinių tyrimų semi
narui, kurio pagrindu susifor
mavo Paryžiaus semiotikos 
mokykla. 

1971 ir 1979 m. skaitė pa
skaitas Vilniaus universitete. 
Daugumą lingvistinių ir se
miotinių darbų parašė pran
cūziškai, o mitologijos studi
jas ir eseistiką - lietuviškai. 
Vilniaus universitete veikia 
A.J. Greimo semiotinių studi
jų centras. E. Šulaitis 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, Šv. 
Kazimiero lietuvių misijos 
susirinkimas įvyko rugsėjo 9 
d. Lietuvių klubo salėje. Jį 
pradėjo misijos komiteto 
pirm. Vilius Juška ir pakvie
tė pirmininkauti Aldoną Sta
siulevičienę, sekretoriauti 
Alvitą Kerberienę. Maldą 
sukalbėjo kan. Bernardas 
Talaišis. Susirinkimo pirmi
ninkė perskaitė praėjusiais 
metais mirusių misijos narių 
sąrašą, paprašydama miru
sius pagerbti atsistojimu ir 
tylos minute. Kan. B. Talaišis 
savo žodyje džiaugėsi žmo
nių nuoširdumu, padėkojo 
jiems už misijos rėmimą. Mi
sijos komiteto pirm. V. Juška 
kalbėjo apie misijos veiklą 
pranešdamas, kad buvo gau
ta mažiau aukų nei praėju
siais metais. Padėkojo misi
jos komiteto nariams. Ange
lė Karnienė padarė praneši
mą apie praėjusiais metais 
surengtą Siluvos Marijos 400 
metų apsireiškimo sukakties 
minėjimą, pateikė ir jo fi
nansinę apyskaitą. Šv. Kazi
miero misijos valdyba pasi
liko darbuotis dar vienerius 
metus. Ją sudaro: pirm. Vilius 
Juška, vicepirm. Aldona Sta
siulevičienė, sekr. Alvita Ker
berienė, ižd. Aurelija Ro
bertson; revizijos komisija -
Aldona Čėsnaitė, Vytautas 
Radzevičius ir Sofija Vaškie
nė. Po pranešimų ir pasisaky
mų vyko užkandžiai ir kavutė. 

Rugsėjo 11 d. Lietuvių 
klubo kultūros būrelis rodė 
filmą apie Lietuvos prezidentę 
Dalią Grybauskaitę: "Prezi
dentės portretas, prezidentės 
priesaika ir prezidentūros per
davimas". Renginys sutraukė 
nemažai žmonių. Filmą sudarė 
Arvydas Reneckis, šią vasarą 
lankęsis Lietuvoje. 

Gudija 

ir kaip jį panaudoti dviejų tautų 
stiprinimui. Nuostabiausias ap
silankymas buvęs Lietuvių kul
tūros centre, kur kalbėtasi visais 
žmonėms rūpimais klausimais. 

Australija 
Hobarte rugsėjo 12 d. 

Lenkų klubo patalpose įvyko 
Lietuvos vardo tūkstantme
čio minėjimas. Be lietuvių, 
jame dalyvavo čia gyvenan
čių tautinių mažumų atsto
vai. Minėjimas pradėtas sugie
dant Australijos ir Lietuvos 
himnus. Susirinkusius tautie
čius, valdžios atstovus bei 
svečius latvius, estus, lenkus, 
vokiečius ir kitus pasveikino 
LB apylinkės valdybos vice
pirm. Mindaugas Kožikas. 
Staiga susirgus Algimantui 
Taškūnui, paskaitą skaitė Re
gina Krutulytė-Share. Ji su
minėjo svarbiausius įvykius 
nuo 1009 m. kronikose pirmą 
kartą paminėto Lietuvos var
do iki dabartinių laikų. Me
ninėje programoje pasirodė 
Geelongo ir Melburno lietu
vių tautinių šokių grupės. Jų 
šokėjai kartu sušoko penkis 
šokius. Po meninės programos 
vyko iškilminga vakarienė. 

Sydney miesto arkivys
kupas kardinolas George 
Pell pagerbė 48 moksleivius 
už jų aukštus pasiekimus per 
pastaruosius šešeris metus 
vidurinėje mokykloje. Vie
nas iš tų moksleivių yra Dai
lius Wilson iš St. Aloysius ko
legijos. Jis yra lietuvių skautų 
"Aušros" tunto narys. Kar
dinolas Šv. Marijos katedro
je kiekvienam iš šių pasižy
mėjusių moksleivių įteikė 
ordiną ir pažymėjimą "Ar
chibishop of Sydney Award 
for Student Excellence". Dai
lius gavo tą apdovanojimą už 
įvairius pasiekimus: sugebė
jimą vadovauti, veiklą savo 
bendruomenėje, labai gerus 
pažymius, įvairius išryškėjusius 
talentus, pasižymėjimą sporte. 

Rugpjūčio 24-25 d.d. 
Lietuvos užsienio reikalų Lenkija 
ministeris Vygaudas Ušac- Suvalkų mieste veikia 
kas ir žmona Loreta lankėsi lietuvių "Vienybės" klubas. 
Gudijoje. Buvojo Lydoje, Jis nuomoja patalpas, kurio
Naugarduke ir Myre, domė- mis naudojasi Lenkijos lietu
josi Lietuvos didžiosios ku- vių draugijos skyrius, Suval
nigaikštystės išlikusiais pėd- kiečio laikraščio redakcija, 
sakais, o Gervėčiuose, Rim- repeticijas atlieka ir veikian
džiūnuose susitiko su lietu- čio choro dalyviai. Mišios 
vių bendruomenėmis. Do- lietuviams aukojamos kiek
mėjosi tautiečių veikla, iš- vieno mėnesio pirmąjį ir tre
klausė vietos gyventojų viltis čiąjį sekmadienį Švč. Jėzaus 
dėl lietuvybės išlaikymo ir Širdies šventovėje. Į šias pa
puoselėjimo. Lietuviškų et- talpas repetuoti ateina ir sa
ninių žemių žmonės, kaip viveiklininkai. Čia skaito
rašoma Lietuvių godose, mos paskaitos apie Lietuvos 
džiaugėsi Lietuvos valstybės rašytojus, rengiami minėji
atstovo šiluma bei dėmesiu mai. Suvalkuose veikia lietu
jų problemoms. Pats minis- vių mėgėjų teatras "Sūdu
teris sakė, kad daugelį metų vis", vadovaujamas Aldonos 
domėjosi tautiečių likimu Kavaliauskienės, talkinant 
etninėse lietuvių žemėse Juozui Vazneliui ir Lenkijos 
Gudijoje, jų pasiaukojimu lietuvių draugijos skyriaus 
saugant gimtąją kalbą ir pa- pirmininkei Teresei Uzdilai
pročius. Jis su Gudijos už- tei. Šiemet buvo suvaidinta 
sienio reikalų ministeriu ta- vieno veiksmo kaimo buities 
rėsi, kaip išsaugoti Lietuvos komedija "Byla dėl tvoros", 
didžiosios kunigaikštystės parašyta Seinų kraštiečio Si
istorinį bei kultūrinį paveldą mo Vaznelio. JA 
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"Šiaurės krantai" - taip 
pavadinta būsimoji Snaigės 
Sileikienės tapybos darbų pa
roda. Ji bus atidaryta nuo 
spalio 29 iki lapkričio 8 d. 
Lennox Contemporary parodų 
salone (12 Ossington/North 
of Queen) 'lbronte. 

Už horizonto - šiaurė 
v 

Pokalbis su dail. Snaige Sileikiene 

kėto. Turbūt, todėl ir einama į 
parodas, perkami paveikslai. 

SK: - Parodose dažnai 
matome paveikslus su ulrašu 
"Parduota". Jūsilkės irgi ne iš
imtis. Ar negaila atsiskirti su 
kūriniu, kuriam paskirta tiek 
darbo, bandymų ir abejonių? 

S. Šileikienė: - Kartais 
nelengva Kai dirbau su grafi
ka, paprasčiau: gali pasidaryti 
keletą spaudinių, ir vieną pa
silikti sau. 'Dlpybos darbai yra 
nepakartojami, net jeigu pieši 
tą patj vaizdą, jis vis tiek bus 
kitoks, skirsis kažkokia linija, 
potėpio kryptimi, dažų atspal
viais. Kai po kiek laiko, kur 
nors užėjusi pas pažįstamus 
pasižiūriu į savo paveikslą, 
jaučiuosi kaip susitikusi savo 
gerą draugą, atgyja kažkokie 
prisiminimai. Kartu ir gera, 
jei tavo darbas kažkam patin
ka. Bet su kai kuriais tikrai 
sunku skirtis. 

S. Šileikienė, baigusi 1b
ronto universitetą, dailę studi
javo gerai žinomoje Paryžiaus 
Meno mokykloje, vėliau Wil
liam Hayter meno studijoje 
(Atelier 17) taip pat Paryžiuje. 
Pirmieji kūrybos dešimtme
čiai skirti daugiausia grafikai. 
S. Šileikienė yra surengusi as
meninių parodų - ši yra jau 
14-oji; jos darbų būta ir bend
rose parodose Kanadoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, JAV, 
D. Britanijoje. Lietuvių daili
ninkės darbų rinkinius yra įsi
gijusios kai kurios Kanados 
finansinės institucijos, muzie
jus Ispanijoje, Vilniaus uni
versitetas. Be laiko, pralei
džiamo tapybos ir grafikos 
studijoje, dailininkė jau ne
mažai metų dalyvauja Open 
Studio - dailininkų savitarpio 
paramos grupės veikloje: iš 
pradžių pasinaudodama jos 
parama, paskutinius ketverius 
metus - kaip viena iš jos šal
pos renginių organizatorių. 

SK -Ar šiais laikais daili
ninkas gali pragyventi tik iJ sa

Dail. S. Šileildenė ir paveikslas iš tapybos parodos "Šiaurės krantai". (Nuotrauka iš dail. vo kūrybos? 
asmeninio ardayvo) 

Su dai1injnke susitikau jos 
namuose, kai ji dar tik tvarkė 
paveikslus parodai, dėlioda
ma juos pagal savo minties 
kelią ir būsimosios parodos 
vaizdą. Kartu su dailininke, 
žiūrint atrenkamus parodai 
paveikslus, jų eskizus, idomu 
buvo pasekti meninio ieško
jimų, permainų kelią, pasekti 
"Šiaurės krantų'' paveikslų 
ciklo gimimo istoriją. 

SK: - Esate grafilre. Ši pa
roda - vien tapybos paveikslai. 
Kas nulėmė tolei posūki? 

s. Šileildm: - Tikrai, pa
gal išsilavinimą ir ankstesnę 
kūrybą esu grafikė. 'Dlpybai 
tik protarpiais skirdavau lai
ko. Bet aiškiu posūkiu tapo 
paskutinioji mano paroda 
2006 metais. Po jos sekė keli 
mėnesiai tylos, kai dar neži
nai, kur tave nuves tas kūrybi
nis impulsas piešti ar tapyti, 
kokie vaizdiniai prašysis per
keliami i popieriaus lakštą ar 
drobę. Parodoje, kurios pieši
niuose daugiausia buvo žoly
nų ir kraštovaizdžio detalės, 
jau buvo galima pastebėti ho
rizonto liniją. Dar aiškiai ne
suvokta mintis nejučiomis ve
dė tolyn su klausimu: o kas už 
tos horizonto linijos? 'Dli ir 
paskatino sugrįžti į dirbtuvę 
prie tuščios drobės ir paban-

dyti įsivaizduoti, kas slypi už 
horizonto linijos. 

SK: - Kaip atsirado būsi
mosios parodos tema - iiaurie
takas peizaias? 

S. Šileikienė: - Toluma, 
gamtos vaizdai, bekraštis (ta
da man taip atrodė) vanduo 
ir jį liečiantis dangus mane 
domino nuo mažens. Vaikys
tėje gyvenant 1bronte, tėvelis 
vesdavosi prie Ontario ežero; 
Vasagoje galėdavau valandų 
valandas stebėti tolumas, dan
gaus, žemės ir vandens susi
liejimą. 'Dls horizonto brūkš
nys visada palikdavo klausimą 
- o kas ten toliau? Atsakymų 
pabandžiau ieškoti savo ke
lionėse. Thd savo tapybos cik
tui ir pasirinkau kelionių po 
Siaurę atsiminimus, sukauptų 
piešinių pluoštą. Atsidūrusi 
gamtoje, visad jaučiu keistą 
nekasdieninį jausmą. Ypač 
įspūdingas tas santūrus šiau
rietiškas peizažas Ontario 
šiaurėje, Killarney: akmenys 
-vienoje pusėje balti, kitoje -
raudoni, šiaurės šviesoje jie 
atrodo kaip kažkoks gamtos 
apreiškimas. Ir atsisėdus prie 
molberto, atmintis atgaivina 
tą įspūdį. Šito kraštovaizdžio 
šviesų, santūrių, sodrių spalvų 
ir linijų pasaulį bandžiau per
kelti į drobę, į didesnius ir 
mažesnius paveikslus. 

SK: - Kuo skiriasi darbas 
grafikos dirbtuvėje ir tapybos 
studijoje? 

S. Šileikienė: - Grafika -
tai techniška dailės rūšis, rei
kalaujanti itin kruopštaus ir 
ilgo darbo. Nuo pirminio me
ninio sumanymo iki rezultato 
reikia daug valandų praleisti 
dirbtuvėje. Dažniausiai dėl to 
grafikos darbai būna ribotos 
apimties. 'Dlpyba, ypač akrili
niais dažais, patraukli tuo, kad 
turimas vaizdinys teptuku iš
reiškiamas pakankamai stai
ga; akriliniai dažai džiūsta 
greitai, ir ranka beveik spėja 
dirbti su meninės vaizduotės 
ir atminties akimirkomis. Pa
trauklu ir tai, kad tapant gali 
rinktis ir didesnes drobes. Ma
žame plote kartais sunku su
talpinti norimą turinį, o dide
liame paveiksle užtenka erd
vės vaizduotės valdomam 
teptuko mostui. Tupyboje ga
lima daugiau taisyti, kartais 
tik užtapant pirminį variantą 
naujais dažais, jo nenuvalius. 
Taip atsirad~ nelygumai, 
grublėtas paviršius suteikia 
spalvoms ir dažų potėpiams 
ypatingą gylj. 

Paveikslas dažnai prasi
deda nuo greitų pirminių eski
zų, pieštų vietoje ar studijoje 
- tai tarsi dailininko juod
raštis. Kartais juos tapau tik 
dviem - juoda ir balta spalva, 
savo piešinio linijomis jie pri
mena grafiką. Bet užtenka jį 
uždengti spalvomis, ir tas pats 
piešinys jau tampa kitoks. Šie 
mažieji nespalvoti eskizai, sa
votiškai parodantys paveikslo 

Jurgos skvere apsigyveno ''Katinas'' 
Vilniuje, Aguonų gatvės gale esančiame Jurgos skverelyje apsigyveno didelis katinas. Pa

minklo, skirto Lietuvos rašytojos, poetės, dai1ininkės, valstybinės premijos laureatės Jurgos 
Ivanauskaitės, mirusios prieš porą metų, atminimui, autorė -skulptorė Ksenija Jaroševaitė. 
Artimųjų tvirtinimais, katinas, namų ir jaukumo simbolis, ne tik suteikė daug paguodos Jur
gai paskutiniais jos gyvenimo metais, jis ir pilnateisis Vilniaus senamiesčio gatvių ir kiemų gy
ventojas. Skulptorė, valstybinės kultūros ir meno premijos laureatė, 15 t. sveriantj riedulį 
Kelmės rajone po nelengvų darbo metų savo rankomis pavertė mūsų mylimo gyvūno figūra ir 
"atvedė" i rašytojos vardu pavadintą Vilniaus senamiesčio parkelį. Vilniečiai - artimieji, 
Jurgos Ivanauskaitės draugai ir kūrybos gerbėjai, tikisi, kad 15 t. sveriantj katiną prisijaukinti 
bus nesunku. SK 

gimimą, minties pokyčius ir 
formos paieškas, gali būti net 
kaip atskiri paveikslai. Juos 
žiūrovas galės matyti parodo
je. O kaip grafikė, man atro
do, esu išsaugojusi tapyboje 
piešinį, juose ryškios visos li
nijos ir piešinio, spalvų kontū
rai. Kartais tą griežtoką grafi
nį piešinį sušvelninu žaismin
ga debesėlio linija, ar tolumo
je stūksanti kalną nutapau 
sodriai raudona spalva, ir ho
rizontalios linijos paveiksle 
įgyja kitą nuotaiką. 

SK: - Dailininko kūrinys 
išreiškia labai asmenišką po
žiūrį į aplinką, daiktus, žmo
nes. Su kokiomis mintimis ati
duodate savo paveikslus žiūro
vų vertinimui ? 

S. Šileildenė: - Labai sun
ku įspėti, kokį įspūdį darbai 
padarys, ar ne žiūrovams, bet 
kai dirbi, apie tai negalvoji. 
Norisi tikėti, kad tai, ką darai, 
gali būti svarbu ir kitiems. Ka
da dailininko asmeninis maty
tų vaizdų prisiminimas ir ban
dymas juos perteikti tampa 
įdomus ir kitiems? Gal tada, 
kai iš tiesų tuos meninius vaiz
dinius perkeli į drobę ar gra
fikos lakštą su didele dvasine 
energija, dideliu tapymo in
tensyvumu, ir žiūrovai tą jau
čia. Jiems tas darbas ką nors 
sako, primena panašią patirtą 
nuotaiką, pamatytą krašto
vaizdi, augalą ar žmogų arba 
atveria ką nors visiškai neti-

S. Šileikienė: - Nežinau, 
atrodo, nelengva; daugelis tik
riausiai turi kokių nors kitų 
darbų. Aš pati keletą dienų 
per savait~ dirbu paprastus 
raštvedybos darbus, neturin
čius su kūryba nieko bendro. 
Visada mėgau matematiką, 
skaičius, studijoms rinkausi 
dailę. Bet džiaugiuosi, .kad šis 
užsiėmimas mane laiko tvirtai 
ant žemės ir leidžia trumpam 
atsitraukti nuo to, ką darai 
dailės studijoje. Po to grįžti j 
studiją su aiškesniu suvokimu, 
ką nori daryti. Svarbu ir tai, 
kad ta tarnyba suteikia gali
mybę būti nepriklausomai 
nuo komercinės sėkmės. Aš 
galiu tapyti, kurti pagal nuo
taiką ir vaizduotę, nepatai
kaudama niekieno skoniui ar 
poreikiui kuo greičiau par
duoti darbus, užsidirbti pini
gų. Kūrybos laisvė- tai didelis 
privalumas ir džiaugsmas, kad 
gali save išreikšti pagal nevar
žomus savo gyvenimo patir
ties ir vaizduotės impulsus. 
Tuo džiaugiuosi ypač dabar, 
rengdama šią parodą. Jau
čiuosi atradusi save, tapyda
ma akriliniais dažais ši šiaurės 
kraštovaizdį, kuris man toks 
artimas. Noriu eiti toliau, ta
pyti dar didesnės apimties pa
veikslus, gal i tapomą krašto
vaizdį perkelti kažkada pieš
tus 7.olynus, turiu visokių min
čių ir norų. Jaučiu atradusi 
kelią, kuriuo noriu eiti toliau. 

Ačiū už pokalb~ 
Kalbėjo&-

Sigina Katkauskaitė 



XXXVI KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ koncerte, spalio 11 d. Anapilyje, Mississaugoje, 
"Gintaro" šokėjai atlieka įspūdingą šokį "Protėvių žemė" Ntr. K. Poškaus 

Solidarumas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Prisiklausęs ir prisiskaitęs apie krizinę pa
dėtį ir antikrizines priemones, rūgščiu veidu 
išėjau į Gedimino prospektą Vilniuje savo slo
gią nuotaiką skaidrinti. Ir iškart pasisekė: pas
taruoju metu retai viešoje vietoje matomas, 
išdygo policininkas, kuris, pridėjęs dešinę prie 
kepurės snapelio, be jokių įžangų ištarė: "Kuo 
galėčiau padėti?" 

Iki šiol iš policininko nėra tekę girdėti to
kių paslaugos žodžių, todėl, juos išgirdus, rei
kėjo ko nors prašyti. Kadangi man tarsi nieko 
netrūksta, norėjau paprašyti užrišti atsirišusį 

Basakojai policininkai 

bato raištelį (mano amžiuje lenktis sunkoka), 
tačiau, rodydamas savo batą, atkreipiau dė
mesį į pareigūno kojas. O, dangau, - nuste
bau: policininkas buvo basas! Mečiau žvilgsnį 
į šoną, o ten visas pulkas basų policijos parei
gūnų vaikštinėja. Stai čia iš tikrųjų pamačiau 
krizės pasekmes; vargšeliai apavo įpirkti nebe
gali. 

Nepatirtas ar per perteklių prislopintas, 
staiga pagavo solidarumo jausmas. Nusiaviau 
savo batus ir išmečiau į šiukšliadėžę. (Jei ne
pirksiu, tai savo kieme prie atliekų konteinerių 
rasiu kitą porą). To solidarumo jausmo veda
mas, drauge su paslaugiuoju pareigūnu, jau su 
skaidresne nuotaika, įsijungiau į basakojų 
vaikštynes. 

Pajutęs solidarumo galią nuotaiką skaid
rinti, pradėjau dažniau lankytis prie seimo, vy
riausybės bei kitų valstybinių įstaigų, kur daž
nai renkasi įvairūs rūgščiaveidžiai. Už kokio 
plakatėlio palaikymą ar šūksnius "gėda, gėda", 
pasiklausau armonikos ar linksmų dainuškų, 
kartais organizatoriai dar ir pavaišina ar kitaip 
pamalonina. Namo pareinu be debesėlio veide 
ir su vėjeliu galvoje. 

Tik su badautojais solidarizuotis nepano
rau. Kai pamačiau pakankamai įmitusį badau
tojų vadą, jų nuoširdumu suabejojau. Pasiro
do, neklydau: jie ir iki pietų nežiaumoję neiš
kentė. Prisipažinti gėda, tačiau iš solidarumo 

su atliekų konteinerių lankytojais, panūdau 
patirti jų dalią. Susidūriau, žinoma, su smul
kiu kliuviniu, tačiau jį nesunkiai įveikiau. Pa
sirodo, norint be kliūčių ir pavojaus gauti į 
kuprą, naršyti po atliekų konteinerius reikalin
gas naršytojų gildijos mokestis: visam etatui -
litras velnio lašelių, pusei - puslitris. Įsidarbi
nau puse etato. Ir ... neištvėriau. 

Kai pradėjau naršyti po atliekų konteine
rių prieigas ir po juos, aptikau daug kokybiškų 
ar remontuotinų baldų, įvairių statybinių me
džiagų, dėvėtų, naujų(!), išeinančių iš mados 
drabužių, apavo, daugybę žaislų, vaikiškų ve
žimėlių, trumpai tariant, visko, kas buičiai rei
kalinga. O jau maisto "atliekų" konteineriuo
se - galima visą "konteinerinių" armiją išmai
tinti. Kadangi nei pats, nei drauge su "bendra
darbiais" nepajėgėme tų turtų apvaldyti, bute 
"atliekos" nebetilpo, pasitraukiau iš "darbo", 
tačiau su visiškai skaidria nuotaika, nes įsitiki
nau, kad jokios krizės nėra; tokie atliekų kie
kiai, kurių sąvartynai nebetalpina, atsiranda iš 
pertekliaus. 

Lioviausi solidarizuotis ir su įvairiais pro
testuotojais, netikrų ašarų liejikais, nes patir
tis prie konteinerių parodė, kad solidarumas 
reikalingas taupant, tausojant gėrybes ir įvai
rius išteklius, labai reikalingas ieškant ir suran
dant bei nušluostant, paprastai viešumos ven-

Išmesti batai: nauji, padėvėti ir seni 

giančias, tikras ašaras. Kadangi pavieniui ką 
gera daryti nelengva, solidarumo jausmo skati
namas, prisijungiau prie labdaros, gyvulėlių 
globos, gamtosaugos organizacijų veiklos. 

Dabar, pasinėręs į tą veiklą, nebeturiu lai
ko į tariamas negandas reaguoti, o išėjęs į Ge
dimino prospektą su šypsena, matau tik gied
rius ir linksmus veidus. Ne veltui sakoma: 
"Juoksies, - visas pasaulis juoksis, verksi, -
verksi vienas". Taigi solidarizuojuos su pirmai
siais, nuo verksnių šalinuos. (Ntrs. A. Zolubo) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Klaipėdos muzildnis teat

ras naują (dvidešimt trečią
jį) savo sezoną pradėjo išvy
ka į Ukrainos Kijevą. Tai pir
moji teatro išvyka už Lietu
vos ribų. Kijeve vykusiame 
Tarptautiniame modernaus 
meno festivalyje "Gogol
fest" klaipėdiečiai parodė 
vieną naujausių savo pasta
tymų - choreografės Rasos 
Alksnytės sukurtą dviejų da
lių šokio spektaklį Prarastos 
sielos pagal lietuvių kompo
zitorių Onutės Narbutaitės, 

Algirdo Martinaičio, Gied
riaus Puskunigio ir Linos La
pelytės muziką. Rugsėjo 26-
27 dienomis Klaipėdoje teat
ras pastatė Claudio Monte
verdi barokinę operą Orfėją, 
kuri - sukurta prieš 400 me
tų - yra laikoma pirmąja 
opera pasaulyje. Operą, at
liktą autentiškai italų kalba, 
režisavo Jonas Vaitkus. 

Šią operą Klaipėdos mu
zikinis teatras nuvežė spalio 
1-2 dienomis į Vilnių, Lietu
vos rusų dramos teatrą, kur 
vilniečiai galėjo palyginti 
Orfėjo ir Euridikės mito mu
zikinę interpretaciją su Vals
tybinio operos ir baleto teat
ro statyta Christoph Willi
bald Glueck opera Orfėjas ir 
Euridikė. Vėliau teatras ruo
šiasi pastatyti Paui Raymond 
muzikinį veikalą Sesuo Keri 
(Sister Carrie) pagal Thodor 
Dreiser romaną ir Stephen 
Sondheim muzikinį veikalą 
Miškas, sukurtą brolių Gri
mų pasakų motyvais. Spalio 
24 buvo pastatyta Jurgio 
Gaižausko opera Buratinas. 
Šį spektaklį su dvylikos jau
nųjų atlikėjų grupe parengė 
jauna režisierė Gražina Jo
nušaitė. 

Lietuvos valstybinis dra
mos teatras savo 70-ąjį se
zoną pradėjo legendiniu 
spektakliu, Boriso Daugu
viečio Žaldokyne. Ši kome
dija skiriama aktorės, šio 
spektaklio režisierės Kazi
mieros Kymantaitės šimtme
čiui ir aktoriaus, režisieriaus, 
teatro vadybininko Adolfo 
Večerskio šešiasdešimtme
čiui. Pirmąją naujojo sezono 
dieną buvo pristatyta ir nese
niai pasirodžiusi knyga apie 
K. Kymantaitę Reikalauju 
kūrybos laisvės. Ją sudarė 

Bernadeta Markevičienė ir 
režisierės dukra, Valstybinio 
dramos teatro aktorė Agnė 
Gregorauskaitė, Žaldokynė
je dažnai atliekanti spalvin
gą Magdalenos Paukštytės 
vaidmenį. 

Šio sezono metu žiūrovai 
galės pamatyti jau kartoja
mus pastatymus: Meistrą Sol
nesą, Žmogų iš La Mančos, 
Pasaulio gerintoją. Lapkritį 
teatras pakvies mažuosius 
žiūrovus į premjerą, Korne
lijaus J acovskio Daktarą Ais
kaudą, kurį stato režisierius 
Evaldas Jaras, scenografas 
Marijus J acovskis, kostiumų 
dailininkė Jolanta Rimkutė 

ir kompozitorius Martynas 
Bialobžeskis. Aktorius, reži
sierius Valentinas Masalskis 
ruošia Yasmina Rezos dra
mą Menas. Yana Ross žada 
supažindinti publiką su aust
rų rašytojo Arthur Schnitz
ler kūriniuLenciūgėlis, o Ra
munė Kudzmanaitė - su ita
lų kino menininko Pier Paoi 
Pasolinio Aff abulazionone. 

Lietuvos valstybinė fil
harmonija savo 2009-2010 
metų koncertų sezoną pra
dėjo rugsėjo 26 d., kartu su 
Euroradijo muzikos savaitės 
(tai dalis valstybinės progra
mos "Vilnius - Europos kul
tūros sostinė 2009") pradžia 
Filharmonijos Didžiojoje sa
lėje. Iki Naujųjų metų pla
nuojama surengti apie 60 
koncertų vien Vilniuje. Gre
ta klasikinės muzikos aukso 
fondo kūrinių ir klasikinio
romantinio Vakarų muzikos 
repertuaro, šį sezoną Filhar
monijos salėje vyks keliolika 
lietuvių kompozitorių premje
rų ir didelių formatų kūrinių. 

Euroradijo muzikos sa
vaitės atidarymo koncerte 
skambėjo, tarp kitų kūrinių, 
Žibuoklės Martinaitytės kū
rinio Tūkstančiai durų į pa
saulį premjera bei lietuvių 
klasiko Eduardo Balsio Sim
fonija-koncertas vargonams. 
Rugsėjo 30 d. Euroradijo au
ditorijai koncertavo Valsty
binis Vilniaus kvartetas, tę
siantis devynių programų 
ciklą "Kvartetas ir fortepijo
nas" su pianistu iš Rusijos 
Tigran Alichanovu. Spalio 4 
d. radijo bangomis iš Filhar
monijos sklido gausaus lietu
vių atlikėjų būrio interpre
tuojama O. Narbutaitės ora
torija Centones meae urbi. 
Svaria programos "Vilnius -
Europos kultūros sostinė 
2009" dalimi taps koncertų 
ciklas "Viva Musica Via Bal
tica", kuriame skambės Es
tijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Suomijos ir Latvijos muzikų 
kūryba bei atlikimo menas. 

Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimui šiemet 
skirti trys koncertai: ansamb
lio "Musica humana" kon
certe atliekamos kompozito
rių Jurgio Juozapaičio ir Os
valdo Balakausko kūrinių 
premjeros (spalio 7 d.); sop
rano Nomedos Kazlauskai
tės (Kazlaus) koncerte "Lie
tuvių muzikos magija" klau
sytojui bus pasiūlyta unikali 
lietuvių muzikos retrospek
tyva (lapkričio 22 d.). Spalio 
11 d. koncerte, skirtame Tarp
tautinei aklųjų dienai, dau
giatautis atlikėjų kolektyvas 
- Lietuvos, Švedijos, Lenki
jos, Latvijos ir Norvegijos 
muzikai - atliko vieną didin
giausių muzikos kūrinių, J. 
S. Bacho Mišias h-mol. Fil
harmonija šiemet, lapkričio 
7-28 dienomis rengia I Vil
niaus fortepijono muzikos 
festivalį, kurio iniciatorė ir 
meno vadovė - pianistė Mū

za Rubackytė. GK 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009 .X. 27 Nr. 43 

90-179 dienų .................. 1.00% Taupomoji sąskaita 1.00% 

180-364 dienų ............... 1.00% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.00o/o čekių sąskaita iki 0.25% 

2 metų .............................. 1.10% 
3 metų .............................. 1.5 0% 
4 metų .............................. 1.75% 
5 metų ............................... 2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.20% 

Amerikosdol GIC 
1 metų terrn. ind ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.15% 
1 metų ................................ 1.3 0% 
2 metų ................................ 1.90% 
3metų ................................ 2.25% 
4 metų ............................... 2.50% 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA .................................. 3.00% 
RRSP irRRIFatviras,kin1antis 1.25% 
1 metų .............................. 1.55% 
2 metų .............................. 2.15% 
3 metų .............................. 2.50% 
4 metų .............................. 2.75% 
5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G l 
Tel. : 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč . 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Da rbo laikas: 

9:00- 3 :30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:0 O -12:3 O 

PRANEŠAME 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.00% 

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

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1metų ......................................... 3.25% 
2 metų „ .. „ •... „ ... „ ... „ ... „ •.. „ •.. „ ... 3. 75% 
3metų .... „ •... „„ ... „ •.... „ •... „ •.... „ •. 4.25% 
4metų ......................................... 4.50% 
5metų .... „ •... „„ ... „ •.... „ •... „ •.... „ •. 5.00% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .............................. 3.00% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 

GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Nuo rugsėjo td. skyrius Anapilyje d· 
Antradieniais 9:00v.r.-3:30p.p., 
Ketvirtadieniais 12 :OOp.p.-7:00v.v., 
Sekmadieniais 9:00v.r.-12 :30p.p. 

KOLEGIJŲ IR UNIVERSITETŲ STUDENTAM 
primename, kad stipendijų prašymų anketos 
priimamos iki 2009 m. rugsėjo 30d. 
ŠIEMET BUS PASKIRTOS 5 STIPENDIJOS: 
1-$1500 ir 4 po -$1000 tinkantiems kandidatams 

ci 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc .OLS OLIP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

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

@RTODONTĖ 
,,.H,..., ..-..i Dr. Skaistė Našlėnaitė 

D.D.S., M. e., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 
Toronto ON, M8W JCS 

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Senatvė 
VINCAS KOLYČIUS 

Lietuvoje leidžiamas mėnraštis Artuma 
spalio mėnesio numerį paskyrė senatvei. Tu
rne numeryje radau net 7 straipsnius apie senat
vę. Nors man jau 87 metai, tačiau tas žodis 
"senatvė" man daryra gana svetimas. Neseniai 
radau vieno pamokslininko Amerikoje -
Charles Stanley straipsnį taip pat apie senat
vę, kur jis kaip pavyzdį duoda vieną asmenį iš 
Senojo Testamento. Tus asmuo yra Kalebas, 
apie kurį mes nelabai daug žinom. Susipažin
kime sujuo. 

Kai izraelitai išbėgo iš Egipto ir pateko į 
dykumą, Dievas liepė Mozei parinkti dvylika 
vyrų, po vieną iš kiekvienos giminės ir pasiųsti 
juos į Pažadėtąją žemę, kad ištirtų, koks ten 
kraštas ir kokie ten žmonės. Mozė juos parin
ko ir jie iškeliavo. Tun jie išbuvo 40 dienų ir 
grįžo atgal. Gal esame matę paveiksliuką, kur 
vyrai ant karties parneša vynuogių šaką. Visi 
patvirtino, kad Pažadėtoji žemė nuostabi, der
linga, tačiau ten žmonės kaip milžinai, o jie 
atrodė kaip nykštukai. Jie pasakojo Mozei, 
kad nebus įmanoma jų nugalėti ir tad neverta 
nė bandyti. Bet atsirado du vyrai: Kalebas ir 
J ozuė, kurie tvirtino, kad reikia ten žygiuoti, 
nes Dievas mums tą žemę prižadėjo ir mes 
tikrai juos nugalėsim. Visi izraelitai sukilo 
prieš juos, norėjo net akmenimis užmušti, ta
čiau Kalebas ir J ozuė laikėsi savo nuomonės. 
Kalebas pareiškė: "Keliaukime tučtuojau ir 
užimkime tą kraštą, nes tikrai galime juos nu
galėti". 

Dievas užsirūstino ant izraelitų ir pasakė, 
kad jie klajos dykumoje 40 metų ir nė vienas 
iš jų nepateks i Pažadėtą žemę, visi išmirs dy
kumoje, išskyrus Kalebą ir Jozuę, nes jie pasi
tikėjo Dievo pažadais. Kad būtų aiškiau pa
tartina pasiskaityti Skaičių knygos 13 ir 14 
skyrelius_ 

Grįžkim prie senatvės. Kai jau jaunoji iz
raelitų karta po 40 metų įžengė į Pažadėtąją 
žemę, o su jais kartu ir Kalebas su Jozue, tai 
Kalebas tarė Jozuei: "Duok man tą aukštumų 
sritį!" Jis jau buvo 85 metų. Argi jis jau nebu
vo per senas nugalėti priešus ir ten įsikurti? 
Visiškai ne. Jis visą gyvenimą pasitikėjo Dievo 
pažadu. Jis pareiškė Jozuei: "Šiandien man 
jau aštuoniasdešimt penkeri metai. Esu toks 
pat stiprus, kaip tą dieną, kai Mozė mane 
siuntė. Kokios tuomet buvo mano jėgos, to
kios ir dabar". (Joz.14,11). Kalebas žinojo 
kaip išlikti jaunu ir darbingu, net 40 metų, 
praleistų dykumoje, nepanaikino jo vizijos. 

Ar mes galėtume panašiai pasakyti? Kitų 
vyrų negatyvios kalbos nepakeitė Jozuės ir 
Kalebo įsitikinimų, jie tikėjo, kad jie įžengs į 
tą kraštą ir jį užkariaus. Dievas siuntė Kalebui 
sapną -viziją ir įdėjo į jo širdį. Jis galėjo pasi
rinkti, kaip į visa tai reaguoti. Jis pasiliko išti
kimas, nors galėjo parodyti nusivylimą. Šian
dien gydytojų kabinetai yra pilni žmonių, ku
rie yra nusivylę savo planais, pilni depresijos 
ir nusivylimo. Jie nežino, kas jų laukia ateityje 
ir yra paliesti net fiziškai, nežinodami kaip nu
malšinti savo negatyvius jausmus. 

Kaip mes galime išlikti jauni ir darbingi 
net šiais, įvairių sunkumų metais, kai beveik 
nesimato jokios prošvaistės? Mums siūloma 
dešimt įvairių kelių: 

Nenustok mokytis. Kai tik sustojame mo-

ITH MONUMENT CO. L 
(nuo 1919 metų) 

.A. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles . 

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

k:ytis, tai tuoj pradedame senti. Nusivylimas 
yra mūsų priešo didžiausias įrankis. Jis nori, 
kad mes nieko daugiau nebenorėtume ir su
stotume ten, kur dabar stovime. Bet kai mes 
pasiryžtame sužinoti ką nors daugiau, ką nors 
naujo, tai priešo planai sugriūva. Kai atsiran
dame sunkesnėje būklėje, prašykime Viešpatį, 
kad duotų mums vilties. Jis parodys mums, 
kaip elgtis kiekvienoje būklėje, kai skaitysime 
ir gilinsimės į vyrų ir moterų gyvenimus, apra
šytus Biblijoje. 

Nenustok mylėjęs Dievo ir savo artimo. 
Mums pasakyta: "Mylėsi Viešpatį, savo Die
':ą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis". 
Cia yra įjungti mūsų jausmai, mūsų mintys ir 
mūsų fizinė galia. Jis mus laimins, kai mūsų 
širdys vis labiau norės artėti prie Jo, ir tada 
mes lengviau pajėgsime mylėti kitus ir taip pat 
priimti kitų meilę. Thi ijungia ir atleidimą vi
siems, kurie yra mus vienaip ar kitaip sužeidę. 
Norėdami tikrai pajusti Dievo meilę, negali
me nuolat galvoti apie praeities sunkumus, ki
tų žmonių įžeidimus ir apie neatleidimą. Die
vas mums siūlo visiškai besąlyginę meilę ir to 
paties reikalauja iš mūsų. 

Nenustokjuokęsis. Juokas yra labiausiai 
veikiantis vaistas mūsų sunkumuose, nusivyli
me ir kitose sunkesnėse būklėse_ Atpalaiduoja 
įtemptus smegenis, lyg kokia cheminė reakci
ja mūsų smegenyse. Juokas net fiziškai išlais
vina iš bet kokios įtampos ir nervuotumo. Ka
lebas ir Jozuė pasitikėjo Dievo globa ir, tik
riausiai, juokas jiems padėjo jų kelionėje į Pa
žadėtąją žemę. 

Nenustok atsisakyti dalykų, kurie tau 
trukdo. Palikime visus nusivylimus ir nesėk
mes praeityje, nes kai gyvename praeitimi, 
negalime žengti į priekį. Užuot vis su gailesčiu 
galvoję, kas atsitiko praeityje, išmokime gy
venti su dabartine diena, galvodami apie Die
vo mums duotą ateitį. Dievas nori, kad tik pa
simo~ume iš praeities klaidų ir žengtume į 
priekį. Šventame Rašte pasakyta: "Paveskite 
Dievui visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rū
pinasi" {1Pt5,7). 

Nenustok laukęs. Viešpats įdėjo viziją į 
Kalebo širdį ir, nepaisant visų sunkumų, tavi
zija nepranyko.Tikriausia buvo atvejų, kai jo 
tikėjimas buvo išbandomas. Lygiai, kaip ir 
daugeliui iš mūsų, jam ateidavo abejonės: ar 
tikrai aš pateksiu į Pažadėtąją žemę, bet jis 
toms abejonėms nepasidavė. Mums nereikia 
pasiduoti baimei ir abejonėms. Mūsų vaizduo
tė ir pasitikėjimas yra Dievo dovana. Kai nu
stojaIIJe tas dovanas naudoję, pradedame 
senti. Zenkime į priekį ir stebėkime, kaip Die
vas mūsų gyvenime padaro didelių dalykų. 

Nenustok žvelgęs vis pirmyn ir aukštyn. 
Ar mes trokštame, kad mūsų svajonės išsi
pildytų? Ar norime geriau pažinti save, dau
giau sužinoti apie Dievą ir vis ko nors daugiau 
išmokti? Jei taip, tai turime žvelgti vis aukš
tyn, pirmyn, kreiptis į Dievą ir stebėti, kaip Jis 
veikia mano gyvenime. Kiekvieną dieną pa
stebėsime ką nors naujo, už ką Jam turime 
dėkoti. 

Nenustok dirbęs ir nepasidaryk tinginys. 
Kalebas niekada nejautė, kad reikia viską pa
miršti, nors bėgo metai po metų. Dažnai mes 
sutinkame įvairių problemų, ar tai būtų dar
bas, ar santykiai su kitais ir pradedame galvoti, 
kad nebeverta laukti kokių teigiamų rezulta
tų. Bet koks darbas, užsiėmimas ir mankšta 
palaiko mus ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai 
jaunais. Turėkime viziją, ko Dievas iš mūsų 

dar nori ir būkime pasiruošę 
vykdyti Jo valią. Jis panaudos 
mus įvairiose būklėse, apie 
kurias mes net nesapnavome 
ir nesitikėjome. 

Nenustok pasitikėjęs Die
vu. Thi labai svarbu. Jeigu Ka
lebas būtų tikėjęsis pasiekti 
Pažadėtąją žemę savo jėgo
mis, jis ten niekad nebūtų pa
tekęs. Jis žinojo, kad tik Die
vas yra jo gyvenimo ir jėgų 
šaltinis ir Juo visiškai pasiti
kėjo. To reikia ir mums vi
siems, kad išliktume jauni. 

Nukelta i 14-tą psl. 
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Saugaus judėjimo sąlyga -
• pusiausvyra 

Kalbėdami apie vyresnio 
amžiaus žmonest neretai gir
dime: suklupo lygioje vietojet 
krito gatvėje ar kieme ••• Kas 
atsitinka, kada iš pažiūros dar 
stiprus žmogus netikėtai griū
na ar suklumpa? Tai ne pa
prastas nerangumas, bet jau 
svarbus sveikatos sutrikimo 
ženklas. Neretai kritimo prie
žastis - prarasta pusiausvyra 
dėl vidinės ausies veiklos su
trikimų, padidėjęs galvos svai
gulys. Pagal statistiką Šiaurės 
Amerikoje 69 mln. vyresnių 
nei 40 metų vyrų ir moterų 12 
kartų dažniau nei kiti patirs 
kritimust lūžius ar kitus kūno 
sužeidimus. Netikėti griuvi
mai yra pagrindinė vyresnio 
amžiaus žmonių mirties prie
žastis. Lūžių ir sužeidimų (!3-
dymui išleidžiama bilijonai 
dolerių. 

Kas yra ši mūsų kūno sa
vybė, dar kartais vadinama 
šeštuoju žmogaus pojūčiut lei
džianti judėti pagal mūsų no
rą? Gera pusiausvyra - tai ga
limybė saugiai judėti: eiti ar 
atsistoti, pasisuktį nejaučiant 
jokių nepageidaujamų reiški
nių. Ar mūsų pusiausvyra yra 
gera, labai paprasta patikrinti: 
užsimerkę pastovėkime tie
siai, nepadedant rankoms, ant 
minkšto kilimėliot pamatysi
me, kaip valdome savo kūną. 
Pusiausvyrą palaiko vidinės 
ausies daliest akių, raumenųt 
sąnarių sutartinė sąveika, kuri 
siunčiama i smegenist deri
nančias mūsų kūno judėjimą 
ir orientaciją erdvėje. Jei bent 
viena grandis šioje sąveikoje 
yra pažeista dėl kokių nors 
priežasčių, asmuo gali skųstis 
galvos svaigimu ir pusiausvy
ros sutrikimu (vettigo). 

Yra keletas priežasčiųt 
kodėl prarandame šią tokią 
svarbią kūno savybę. Daž
niausia iš jų - vidinės ausies 
veiklos sutrikimas. Vidinė au
sies dalis, pripildyta mažyčių 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

vamzdelių ir maišelių su skys
čiu, pasislėpusi giliai kaukolės 
ertmėje, ne tik užtikrina, kad 
mes aiškiai girdėtume garsust 
bet ir kūno pusiausvyros ap
saugą. Būtent ši ausies dalis 
siunčia mūsų smegenims sig
nalą apie galvos judesius ir 
būklę. Jeigu yra sutrikimai šio 
ryšio sistemoje, mūsų kūnas 
greitai leidžia tai pajusti. Iš 
pradžių - "skambučiai" ausy
se, gali būti ir klausos sutriki
mas, trumpalaikis ar ilgiau už
sitęsiantis galvos svaigulyst 
netgi pykinimas. Šie nesma
gūs pojūčiai atsiranda, jei deši
niojoje ir kairiojoje ausyse 
pusiausvyros kontrolės "me
chanizmai" dirba nesutartinai. 
Thi jaučiama judinant galvą. 

Pusiausvyros sutrikimai 
didėja su amžiumi: juos pati
ria didžioji dalis 80-ties ir dau
giau metų turintys žmonėst 
vienodai - ir motecyst ir vyrai. 
Dažniausiai vyresnio amžiaus 
žmonės svaigulį jaučia, stai
giai sukdami galvą, staiga pa
kildami iš lovos ar nuo k.ėdėst 
smarkiai pasisukdami ką nors 
paimti. Štai kodėl svarbu tu
rintiems pusiausvyros sutriki
mo pojūčių vengti staigių ju
desių: prieš lipant iš lovos - iš 
pradžių atsisėsti, vėliau atsi
stoti; lėtai stoti nuo kėdės ar 
minkštasuolio. 

Kūno pusiausvyros sutri
kimo priežastys įvairios. Daž
nai tai gali atsitikti dėl kalcio 
sąnašų ausyje; požymiai išnyks
ta, rūpestingai išvalius ausis. 
Sudėtingesni atvejai - vidinės 
ausies bakterinės ir virusinės 
kilmės susirgimai, kurie gydo
mi ilgiau. Yra dar ir vadina
moji Meniere - "laikrodininkų 
liga". Pusiausvyros sutrikimas 
dažnai nustatoma žmonėmst 
dirbantiems ilgą laiką itin su
telkto dėmesio reikalaujanti 
darbą, kaip laikrodininkai ir 
kiti. Bet pusiausvyros sutriki
mai pastebimi ir kitais atve-

jais. Galvos svaigimą ir kitus 
požymius gali sukelti insultast 
širdies smūgis, išsėtinė skle
rozė ar migrena. Tukia būsena 
gali būti patiriama, ilgiau var
tojant kai kuriuos antibiotikus 
(ASA), kofeiną, cigaretes, ra
minančius, miego ar vaistus 
nuo kraujospūdžio bei alko
holį. Pajutus pasikartojantį 
galvos svaigimą, ūžimą ausyse 
ar .klausos sutrikimus, būtina 
kreiptis į šeimos gydytoją, jei 
sunkesni požymiai - ieškoti 
specialisto pagalbos. Jie įvai
riais tyrimais suranda priežas
tis ir skiria gydymą. 

Tiemst kurie jaučia pu
siausvyros sutrikimo požy
mius, patariama pertvarkyti 
savo namų aplinką, kad ji būtų 
saugi. Geras apšvietimast ju
dėjimo erdvėje pašalinant ar
ba gerai pritvirtinant kilimė
lius, prailginimo laidus, išne
šant kitus nereikalingus daik
tust padės išvengti nelaimės. 
Lipant laiptais reikia naudo
tis abiem turėklais, vonioje ir 
tualete įsirengti saugos ranke
nas (Safety Bar). Jeigu nors 
šiek tiek svaigsta galva, negali
ma lipti ant kopėčių ar laipte
lių-bet kokiame aukštyje gal
vos svaigulys pavojingas; ge
riau paprašykim.e pagalbos ar 
visus dažnai naudojamus 
daiktus sudėkime į žemesnes 
lentynas. Kaip taisyklė, žiemą 
pagausėja kritimų ir lūžių. Pa
tariama žiemai įsigyti pato
gius, neslidžius batus, vaikš
čioti saugiaist nuvalytais ir pa
barstytais takais. Jeigu gydy
tojas pataria vaikščioti su laz
da arba vaikštyne - geriau jo 
paklausyti, nei po kiek laiko 
gydytis po griuvimo kaulų lū
žius. Atitolinti pusiausvyros 
sutrikimus padeda bendras 
fizinis aktyvumas, tinkama 
mityba ir specialūs pratimai. 

Pagal Canadian Health 
Network tinklalapį parengė 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.05% 
l metų 1.50% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

l metų 1.50% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 
l metų iškeičiamos 1.25% 

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

4 metų 2.75% 
5 metų 3.40% 

PAP ILDOMA TAUPOMOJI 1.05% 
palūkanos 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų ček i ų / taupomo ji 

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

Balansas: $0 - $4,999. 99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00 - $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 
l metų JAV dolerių 

TERM IN UOTI 
I N DĖLIA I 
30- 89 dienų 
90- 179 dienų 
180- 269 dienų 

•-----------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIEN I NIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

5 metų 

1.25% 
1.90% 
2.25% 
2.50% 
3.25% 
1.00% 
0.75% 

1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.00% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

NEKILNOJAMO TU RTO 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 
Atviros, kintamųjų palūkanų 3.00% ,__ _______ ___ 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 2.25% p E N S l JŲ F O N D A l 
l metų 3.25% 
2 3 6001 Kasdieninių 
metų • 10 kintamųjų palūkanų 

3 metų 4.1 5% l metų 
4 metų 4.50% 2 metų 
5 metų 4.95% 3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1-----------1 5 metų 

1.05% 
1.50% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.40% 

RI BOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3 .50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti kei čiami be įspėjimo 

ASMEN I N ĖS PASKOLOS 
5 .0 % ir aukščiau M:ff 

PARAMA ASMENINIS RI BOTAS KREDITAS 
7.0 % ir aukščiau www.parama.ca 

AKTYVAI per $1 70,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416·532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryta 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

LEDAS RllPRIGmlA"llON 

AIR CONDITIONINQ A HEATINQ 

PRIElsEZONINIS ORO ltSINllO SIS'IEIŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareokul 

Tel. 416-37().3539 arba 416-825-3328 
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9-0SPORTAS 

Lietuviai medžiotojai Bear Hunt-Crystal-Falls, ON, š.m. rug
sėjo 9 d. Stovi iš k: Gailius Senkus, Alfredas Langas, Erikas 
Gocentas, Kazimieras Žilvytis; pirmoje eilėje - D. Deschamps 
ir C. Biddle, medžioklės vadovai Ntr. Denise Deschamps 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" klu

bas savojoje tvirtovėje, Spor
to halėje, pradėjo 2009-2010 
metų sezono Eurolygos varžy
bas. Kauniečių varžovai pir
mosiose A grupės rungtynėse 
- Vilerbano ASVEL koman
dos krepšininkai iš Prancūzi
jos, kuriems atstovauja ir Lie
tuvos rinktinės narys Mindau
gas Lukauskis. Šią dvikovą 
stebėjo ir legendinis žalgirie
tis Arvydas Sabonis. Kaunie
čiai iškovojo pelnytą ir gražią 
pergalę rezultatu 71:52 . 

• Sėkmingai Australijoje 
pasibaigusiose VII pasaulinėse 
veteranų sporto žaidynėse 
rungtyniavo ir čempionėmis 
tapo visos keturios krepšinio 
komandos iš Lietuvos. Mote
rų grupėje rungtyniavusi Vil
niaus "Svaja" (amžiaus grupė 
+40-45 metai) baigmėje 63: 
46 nugalėjo "Taasie Islanders" 
(Australija) komandą. Vyrų 
varžybose Vilniaus "BGG
Perlas" krepšininkai ( +45) 
lemiamoje dvikovoje 82:37 
(34:15) sutriuškino Adelaidės 
"University Old Boys" 
(Australija). Lietuvos "Žalgi
rio" komanda ( +55) baigmėje 
83:63 ( 43:24) įrodė savo pra
našumą prieš Moldovos vete
ranų komandą. 

• Viena geriausių šalies 
dviratininkių, 26-erių metų Si
mona Krupeckaitė, laimėjusi 
visas keturias rungtis, tapo 
Europos dviračių tako sprinto 
daugiakovės čempione. Belgi
jos mieste Gent vykusiose Se
nojo žemyno pirmenybėse lie
tuvė iškovojo 60 iš tiek pat ga
limų taškų. S. Krupeckaitė net 
15 taškų aplenkė antroje vie
toje likusią rusę O. Strelcov 
bei 17 taškų - bronzą iškovo
jusią kitą Rusijos dviratininkę 
V. Baranov. Kitose Italijoje 
vykusiose tradicinėse 18-osio
se "Alta Valtellina Trophy" 

greitojo čiuožimo varžybose, 
kurios vadinamos mažuoju 
Europos čempionatu, Agnė 
Sereikaitė bendroje įskaitoje 
jaunių (iki 16 metų) e grupėje 
užėmė antrą vietą. Penkiolik
tąjį gimtadienį švenčianti A. 
Sireikaitė surinko 55 taškus ir 
į priekį praleido tik vengrę Z. 
Kony (81 tšk.). 

• Aštuoniolikmetis Auri
mas Didžbalis tapo Europos 
jaunimo (iki 23 metų) sunkio
sios atletikos čempionu. Len
kijoje vykstančiose Senojo že
myno pirmenybėse A. Didž
balis svorio grupės iki 94 kg 
dvikovėje iškėlė 362 kg ir trim 
kilogramais aplenkė antroje 
vietoje likusį armėną V. Davt
jan bei net 14 kg trečiąją vietą 
užėmusį albaną S. Vel. Lietu
vos atletui taip pat atiteko 
mažasis aukso medalis rovimo 
veiksme (163 kg) ir sidabras -
stūmimo (199 kg) varžybose. 

• Stokholme įvyko atviras 
braziliško "džiudžitsu" čem
pionatas, kuriame lietuvis 
Marius Gudas iškovojo aukso 
medalį. Tai jau antrasis šio 
lietuvio auksas, iškovotas 
"džiudžitsu" pasaulio pirme
nybėse. Prieš metus M. Gudas 
Portugalijos sostinėje Lisabo
noje tokiose varžybose daly
vavo pirm11 kartą ir tapo nu
galėtoju. Siemet varžybose 
dalyvavo 585 kovotojai iš visos 
Europos. M. Gudas grūmėsi 
purpurinių diržų grupėje, kur 
kovotojų amžius iki 35 metų. 
Lietuvis įveikė visus varžovus 
ir tapo absoliučiu čempionu. 

• Lietuvos stipruolis Žyd
rūnas Savickas, neseniai tapęs 
pasaulio čempionu, laimėjo 
Londone (Didžioji Britanija) 
vykusį galiūnų Čempionų ly
gos varžybų ratą. 34 metų lie
tuvis "Wembley" arenoje vy
kusiose varžybose surinko 
53.5 taško. Antrąją vietą už-

v 

Zygio "Grįžtam 2009" dalyvių 
sutikimas Katedros aikštėje 

ŽILVINAS BELIAUSKAS 

Anglijos Ruskin universi
teto Cambridge menų mokyk
los antro kurso studentai Man
vydas Džiaugys ir Marius Pu
luikis baigė savo kelionę dvira
čiais iš Londono į Vilnių. Su 
pasisukinėjimais per Europos 
miestus - tai apie 2500 km. 

Būrelis draugų, žurnalistų, 
Prezidentūros, Lietuvių gyve
nusių užsienyje visuomeninės 
organizacijos "Sugrįžus" ir Lie
tuvių grįžimo į tėvynę informa
cijos centro atstovai šūksniais, 
plojimais ir spragsinčiais fotoa
paratais juos pasitiko Vilniuje, 
Katedros aikštėje. Improvizuo
toj e spaudos konferencijoje 
Manvydas ir Marius pakartojo, 
kad savo žygiu norėjo atkreipti 
dėmesį į emigracijos proble
mas. Kad juos neramina ne tik 
gausa, su kuria jauni žmonės 
palieka Lietuvą, bet ir tai, kad 
bendraujant su jais, retas išvy
kusių išreiškia norą arba kalba 
apie planus sugrįžti. "Tai dide
lės grėsmės, ypatingai smege
nų nutekėjimo", - sakė vaiki
nai. "Mums Lietuva visada 
bus". Tai simbolinis žygis. 

ėmė Didžiosios Britanijos at
stovas Mark Felix. Trečias liko 
estas A. Murumets. 

• Vilniaus "Gracie Barra 
Vilnius" klubo kovotojas Da
rius Rudzevičius Skandinavi
jos braziliškojo "džiudžitsu" 
(BJJ) atvirame čempionate 
baltų diržų "senjorų" ypatin
gai sunkaus svorio grupėje iki 
100.5 kg laimėjo pirmą vietą. 
Kova truko tik minutę. Per
galę Darius pasiekė smau
gimo veiksmu iš "mount" po
zicijos. 

• Lietuvos lenktynininkas 
Kazimieras Vasiliauskas iško
vojo antrają vietą galutinėje 
"Formula Palmer Audi" 
(FPA) čempionato įskaitoje. 
Lemiamose, trečiosiose lenk
tynėse, Sneterton (Didžioji 
Britanija) kelyje, K. Vasiliaus
kas pateko į avariją ir nebega
lėjo tęsti kovos dėl čempiono 
titulo. Jo artimiausias per
sekiotojas prancūzas T. Vau
tier po susidūrimo lenktynių 
nebaigė. VP 

Atsakinėdami į susirinku
sių klausimus šūksniais, dvira
tininkai ypatingai džiaugėsi šil
tais priėmimais, kurių sulaukė 
pakeliui aplankytose Lietuvos 
respublikos ambasadose ir 
lietuvių bendruomenėse. "Gy
vendami tarp keturių sienų, 
niekada nebūtumėm sužinoję, 
kokių puikių žmonių dirba dip
lomatinėse tarnybose", - sakė 
studentai. Ypatingai pažymėti
nas priėmimas Berlyne, šiltas 
bendravimas su ten gyvenan
čiais tautiečiais. "Tai - fantas
tika!" Įdomu buvo išgirsti 

/ 

smulkmenas apie ištikusius 
dviračių gedimus, pedalų my
nimo valandas, gabenamą 
mantą, maitinimosi normą, 
nakvynes palapinėje, sąlygas 
keliuose, kur neprilygstama 
yra Olandija, ypatingai ger
bianti dviratį ir dviratininkus. 

Daug kam smalsu buvo iš 
arti apžiūrėti dviračius. Kai kas 
iš pasitinkančių taip pat buvo 
atvykę dviračiais, tad turėjo 
progos "pasilyginti", pasvajoti 
apie savo šansus nukeliauti 
tokį kelią. 

(N trs. Ž Beliausko) 

~w~v~ 
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Maliu 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

PEOOS SPECIALISTAS 
HIR PODI ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAI 

NE KLANDUMAI 

RYBELINIAI U IRGIMAI + PĖDO DEFORMACIJŲ 
/A'~lJIJl l TAISYMA RTOPEDI IAIS 

• IAUGĘ NA1AI l DĖKLAJ 

... VIETI Ė NEJAUTRA IR + PRllMAME Vl US 

HIRURGI l GYDYMA ~~----' PLA JNIUS DRAUDIMU 

... SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA + STERIL O ĮRA KLAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WJ L O T. E., AN A TER, Ont. T E . (905) 648-9176 



Rudens takais Lietuvoje 
Din-dilin-dilin! - kviečia į 

mokyklą vaikus. Din-dilin
dilin!.. skambučiai - į darbą. 
Din-dilini.. - po vaikystės 
ateis jaunystė. O jaunystėje 
reikės išmokti gyventi ir dirb
ti, kurti ateitį. 

Rugsėjo takais atkeliavo 
ruduo, pasikaišęs gelsvėjančiais 

Ruduo N tr. R.R. Otto 

medžių lapais, mosuodamas 
raudonu klevo lapu, šalnų si
dabru papuošęs žaliąjį vasaros 
drabužį. Į paauksintus beržy
nus, kur buvęs nebuvęs paskui 
rudenį atskuba ir šiaurys, kad 
pasilinguotų ant paauksintų 
šakų. Nesiklausęs plėšia klevo 
lapus, nors jie dar nori pasi
džiaugti išeinančia vasara. 

Atlėkęs šiaurys krečia ir 
kitokias išdaigas: iš už jūrų 
marių atgena šėmus lietaus 

VAIKŲ POEZIJA 

Atsiuntė 
mkt. Valerija Vilčinskienė 

PAKLAUSYK ... 

Kodėl patyčios 
Skaudina vaikus? 
Po skausmo našta 
Saulelės nebus ... 
Kodėl medžių lapai 
Uždengi.a šakas? 
Kodėl vabaliukai 
Aplenkia balas? 

Kodėl jau mėnulio 
Šią naktį nebus? 
Kodėl geso žvaigždės 
Aukštajam danguj? 
Kodėl nematysim 
Dienelės šviesos? 
Kodėl mūs širdelė 
Skausmu ašaros? 

Kodėl? Kodėl? Ir vėl? 
Samanta Kamaitytė, 

3B klasė, Gelaaudiškio vid. 
mokykla, Sakių rajonas 

purslus ir ūžauja žvarbumu 
primindamas, kad netrukus 
ateis ir žiema. Tačiau saulė -
tebegyvena vasaros nuotaiko
mis ir rudens šelmynystės dar 
nenori priimti. Pasikviečia 
saulužė dar neišėjusį pietinį, 
kuris išsklaido įsismaginusius 
debesis. Juk žemėje dar tiek 
daug žalumos! 

Prisisėmusi saujas karštų 
savo spindulių, dažo sodų 
obuolius, lazdynų krūmuose 
baigia nurudinti riešutus. Nu
sileidžia šiaurys saulužei - te
gu ji dar pasidžiaugia vasaros 
žalumu. Pasitraukdamas į tam
sius eglynus, taikiai išdraiko 
voratinklius - grožėkitės visi, 
kas gyvas, rudenėjančiais miš
kais ir laukais - juk lapkritis 
dar toli ... 

Din-dilin-dilin! .. - rytme
čiais aidi tūkstančiai skambu
čių. Din-dilin-dilin!.. Ateina 
iš margų žalumų, iš saulės na
mų, tyrų, ežerėlių ... Sudie, va
sarėle, artimos ir tolimos ke
lionės. Mūsų laukia elemento
riai, vadovėliai... naujausios 
mokslo žinios, nepradėta skai
tyti knyga, susitikimai su drau
gais. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Adriana Maksimavičiūtė dek
lamuoja eilėraštį Būk pagar
bintas gamtos Kūrėjau Lietu
vos kankinių parapijos šven
tėje š.m. rugsėjo 27 d. 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. spalio 14 ir 28 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. spalio 14 ir 28 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

s3;no: i valid on~~t~'e:;~~IPy anki' head :a:~* 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Žaidimų popietė krikščioniško jaunimo ''Vanagai-2009" stovykloje Lietuvoje 

v 

Svedijos lietuvė -
Spalio 16 d. Vokietijoje 

buvo paskelbti autorinės dai
nos konkurso "Dainuoju Lie
tuvai!" laimėtojai. Konkursą 
organizavo Europos lietuvių 
kultūros centras, Vokietijos 
lietuvių bendruomenė bei Va
sario 16-osios gimnazija. Au
torinės dainos konkursas, skir
tas Lietuvos vardo tūkstant
mečio minėjimui, europiniu 
mastu buvo paskelbtas gegu
žės mėn. 

Konkurse dėl pirmosios 
vietos varžėsi 12 Europos lie
tuvių dainų, tarp jų - ir trijų 
profesionaliai užsienyje muzi
kuojančių atlikėjų kūriniai. 
"Esu nustebintas dainų stilių, 
motyvų ir pasirinktų atlikimo 
sprendimų įvairovės" sakė jury 
narys Gintaras Ručys. 

"Panašaus pobūdžio kon
kursai vyksta jau daug metų, 
o požiūris į tėvynę kinta, galų 
gale kinta ir pati Lietuva. Įdo
mu išgirsti, ką šiandien mes 
galvojame ir jaučiame dainuo
dami Lietuvai". Trečiąją vietą 
atrankos komisija skyrė nuo 
2004-ųjų Didžiojoje Britani-

joje gyvenančio Tomo Valat
kos dainai Čia visada gerai. 

Antrąją vietą laimėjo Vo
kietijoje gyvenanti keturiolik
metė Ieva Pikalavičiūtė, kon
kursui pateikusi romantišką, 

Autorinės dainos konkurso 
nugalėtoja Švedijoje gyve
nanti Edita Saaf 

Lietuvos istorijos ir meilės jai 
tematiką gvildenančią dainą 
Tėvynės vėliava. Šių metų kon
kurso nugalėtoja tapo nuo 
2001-ųjų Svedijoje gyvenanti 
Edita Saaf, pateikusi kūrinį 

• •• p1rmoJ1 
Daina Lietuvai. Diplomuota 
pianistė pastaruosius metus 
intensyviai dalyvauja Švedijos 
lietuvių bendruomenės gyve
nime ir veikloje, šiuo metu ei
na bendruomenės pirminin
kės pareigas, moko Stokhol
mo lituanistinės mokyklos 
"Saulė" vaikus muzikos ir dai
navimo. 

Trys geriausiais pripažinti 
kūriniai bus apdovanoti pini
ginėmis premijomis, o pirmą
ją vietą pelniusi Editos Saaf 
daina bus profesionaliai įra
šyta G. Zujaus įrašų studijoje 
"Studija MA" Vilniuje bei pri
statyta Vokietijoje, Hiittenfel
de, 2010 m. Vasario 16-osios 
min~imo metu. 

Siuo konkursu rengėjai 
siekia paskatinti užsienyje gy
venantįjaunimą kurti ir dainuo
ti lietuviškai, tuo puoselėjant 
lietuvių kalbą ir kultūrą už jos 
ribų bei prisidedant prie lietu
vybės išlaikymo ir ugdymo už
sienyje. Pirmas tris vietas lai
mėjusių dainų eskizus galite 
pasiklausyti tinklalapyje www. 
elkc.org. ELKC 

Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis "Gintaras" Kryžių kalne, š.m. vasarą 
Ntr. D. Puterienės 
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NETEKUS MYLIMO BROLIO 

AtA 
LIUDGARDO VAITKAUS, 

mūsų visų gili užuojauta GALINAI MORKŪ

NIENEI ir visai jos šeimai -

Stasė Danaitienė 

Vanda Petrausldenė 

Adelė Ledienė 

Monika Povilaitienė 

Graži.na ir Pranas Stripiniai 

PADĖKA Maldininkai renkasi į naujai pastatytą koplyčią Guronyse, Kaišiadorių raj., kard. V. 
Sladkevičiaus tėviškėje 

MYLIMAI SESERIAI 

AtA 
ANTONUAI JAKIMA VIČIŪTEI-

PETRULIENEI 
mirus (1941.VIII.13-2009.VII.28), 

gili padėka visiems už užprašytas šv. Mišias, aukas 
Tėviškės žiburiams, užuojautas Tėviškės žiburiuose, 
Lietuvos kankinių parapijos chorui už užuojautą ir 

visiems, atsiuntusiems užuojautų korteles. Jūsų visų 
parodytas nuoširdumas pasiliks mano atmintyje. 

Tegu gerasis Dievas laimina ir globoja 
a.a. Antonijos šeimą. 

Sesuo Alvina Ramanauskienė ir šeima 

[SKAITYTOJAI PASISAKOl 

LIETlNOSKALENDORIAI 
Leipalingio miestelio ka

lendoriaus pirmame lape 
stambiomis raidėmis užrašas 
"Valstybės ir tautos šventės 
bei atmintinos dienos". Šiame 
lape surašytos svarbiausios is
torinės šventės ir dienos su 
tiksliomis datomis. Jau dešimt 
metų su šiuo istoriniu sąrašu 
leidžiamas kalendorius. Var
tant knygelės lapus randami ir 
paminėjimai. Kitas sieninis 
kalendorius, leidžiamas įmo
nės vardu "Lietuvos Gamta". 
Jame tos pačios šventės ir at
mintinos dienos ir datos įrašy-
tos tiksliai atitinkamose ka

i s LAU G OS NAM ų ž l N l OS l lendoriaus vietose. Svarbių is-•-___ ...,,....., ______ ~ _______ ..,._ torinių datų, pradedant Min-

A.a. Juzefos Kriščiūnienės atminimui pagerbti, Labdaros 
slaugos namams aukojo: $50- K. McAuley; a.a. Janinos Em
pakerienes atminimui pagerbti $50 aukojo J.J. Tu.k:amune; a.a. 
Janinos Kulikauskienės atminimui pagerbti po $50 aukojo L. 
Balsienė ir L. Kybartienė. Gautas a.a. l. Kaliukevičienės paliki
mas - $3887.85. Kitos aukos: $506.10- H. Valiulis; $300-A Pu
terienė; $200 - B. Pranys; $50 - B. Spudas. Labdaros slaugos 
namų valdyba nuoširdžiai dėkoja visų gyventojų vardu aukoto
jams už jų dosnumą. Nuoširdus ačiū už paaukotą laiką B. Kaz
lauskaitei, B. Matulaitienei ir M. Povilaitienei renkant aukas. Inf. 

Senatvė 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Nenustok kalbėjęs pozity
viai. Mūsų smegenys registruoja 
viską, kas išeina iš mūsų bur
nos ir kas patenka į mūsų au
sis. Dėl to mūsų kūnas į viską 
reaguoja. Tokie išsireiškimai 
kaip "aš jau per senas" arba 
"jau iš manęs nieko nebesiti
kėkit" -tik veda į galutinį pra
laimėjimą. Aišku, mes mato
me pasikeitimus kūne, ar tai 
būtų klausa, ar regėjimas, bet 
neturime leisti, kad tie dalykai 
mus darytų nelaimingus. Psal
mistas rašo: "Teisieji žaliuoja 
lyg palmės („.) ir žiloje senat
vėje jie neša vaisių, visada ža
lių ir sultingų" (Ps. 92,12-14). 
Svarbu ne tik kalbėti, bet ir 
galvoti pozityviai. 

Nenustok klausęsis. Jeigu 
norime išlikti jauni, privalome 
padaryti pasiryžimą visada 
klausytis Dievo balso. Jis ir 
šiandien kalba mums visiems, 
kalba per savo žodį, kalba per 
kitus asmenis, kurie yra Jam 
atsidavę, kalba per Sventąją 
Dvasią. Kai klausomės Jo 
Žodžio, pajaučiame, kad mū-

sų horizontas išsiplečia, pa
matome save kitokioje švie
soje. 

Kalebas nenustojo klau
sęsis Dievo balso. Iš kur mes 
tai žinome? Kai tik jis išgirdo, 
kad izraelitai žygiuoja į Paža
dėtąją žemę, jis buvo pirmas 
priekinėse linijose, pasiruošęs 
tarnauti. Vėliau, kai atėjo lai
kas pasidalyti žemę, kuri buvo 
jam pažadėta, jis žengė i prie
kį ir pareiškė: "Duok man tą 
aukštumų sritį ( ... ) esu taip 
pat stiprus, kaip tą dieną, kai 
Mozė mane siuntė. Kokios 
tuomet buvo mano jėgos, to
kios ir dabar". 

Ar mes galime panašiai 
sakyti kaip Kalebas? Taip, 
tikrai galime, bet turime pa
daryti sprendimą: pozityviai 
galvoti, nenustoti mokytis, ne
nustoti mylėti Dievą, nenusto
ti juoktis, nenustoti atsisakyti 
mums trukdančių dalykų, ne
nustoti laukti, nenustoti žvelg
ti vis pirmyn ir aukštyn, nenu
stoti dirbti, nenustoti pasitikė
ti Dievu, nenustoti kalbėti tik 
pozityviai ir nenustoti klau
syti. 

daugo karūnavimu ir baigiant 
mums žinoma Kovo 11 ir Sau
sio 13, yra apie 20. Ar mūsų 
kalendorių leidėjai negalėtų 
pasekti tų Lietuvos veikėjų 
pavyzdžiu, kad vieną dieną iš
kilmingos "Valstybės ir tautos 
šventės bei atmintinos die
nos" būtų matomos mūsų ka-
lendoriuose? Dusėnas 
(Pavardė redakcijai žinoma) 

TAUTOS ŠIRDIS - KALBA 

Kad tauta išsilaikytų, rei
kia išlaikyti švarią savo kalbą. 
XIX š. vokiečių rašytojas E. 
M. Arnys rašė: "Kas trikdo bei 
klibina kalbą ir kas vienaip ar 
kitaip drumsčia aiškią, švarią 
jos tėkmę, visa prisideda prie 
tautos sutrikdymo, mąsty
senos išklibinimo bei su
drumstino. Mes nieko dvasin
gesnio bei širdingesnio, kaip 
kalba, neturime. Tu.d jei tauta 
nenori prarasti, ko dėka tauta 
esanti, jei nori savo būdą su vi
sais savitumais išlaikyti, turi 
nieko kito taip netausoti, kaip 
kad nebūtų darkoma bei 
griaunama jos kalba". Mes 
dar galime džiaugtis, kad mū
sų spauda Kanadoje ir JAV-se 
vengia svetimžodžių. Lietuvių 
kalba graži ir lanksti. Tui didy
sis aruodas, iš kurio galime 
semtis žinių, koks tautos cha
rakteris, jos galvojimas ir kul
tūra. Neterškime savo kalbos 
svetimžodžiais. S. Prakapas 

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

(į pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON MBZ 2X3 

~<ES'''\ l ~l J.\ S ART s~ruo10 
PAMINKLAI 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

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

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

------• 1111111111111111111111 
RC>'V~L LEP~GiE 
.... „„„„„1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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Švęsdami KLKM dr-jos il· 
gametės narės ir darbuotojos 
Agutės Ratavičien~s jubiliejinį 
gimtadienį Prisikėlimo parapi
jos patalpose š.m. spalio 18 d., 
svečiai suaukojo $475 Dvasinės 
pagalbos jaunimui centrui Lie
tuvoje. Vaišių šeimininkai Agu
tė ir Ksaveras Ratavičiai patys 
dažnai siunčia asmenišką para
mą šiam centrui. Todėl gražu, 
kad svečiai prie gausių vaišėmis 
stalų atsiminė tuos, kurie yra 
labai reikalingi pagalbos. AS 

EVANGELIJOS ŽINIŲ TUKSTANTMETIS 
ILGAAMŽEI LIETUVAI 

SPALIO 31, šeštadienį, 2 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje Turonte 

LAPKRIČIO l, sekmadienį, 3 v.p.p„ 
KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ 

PASKAITA- MIŠIOS-

Agotai Ratavičienei, sulau
kusiai 80 metų spalio 18 d., bu
vo surengtas gimtadienio pami
nėjimas Prisikėlimo parapijoj. 
Dalyvavo per šimtą svečių iš 
Tillsonburgo, Montrealio, Ha
mil tono, JAV-bių ir Toronto. 
Renginį vedė dukrelė Rasa 
Lanno. Sukalbėjus maldą prel. 
E. Putrimui, sukaktuvininkę 
sveikino KLKM dr-jos vardu B. 
Biretienė ir D. Miceikaitė
Vorps. Vaišių metu buvo dar 
daug sveikinimų ir linkėjimų, 
pabrėžiant jos veiklą visuome
nėje. Jaukioje aplinkoje prie 
puikių vaišių, paruoštų Birutės 
Stanulienės, praėjo sekmadie
nio popietė. Sukaktuvininkė 
padėkojo visiems, taip gausiai 
suvažiavusiems svečiams. Lin
kėtina jai sulaukti dar daug 
gimtadienių ir jubiliejų. S.Pr. 

Arkiv. Sigito Tumkevičiaus, SJ: 
"Šv. Brunono misija ir evangelizacijos 
iššūkiai Lietuvos tūkstantmečio 
kontekste". 
Meninę programą atliks ''Volungės" choras 
ir ''Volungės" moterų vienetas, vad. Dalios 
Viskontienės. Po programos - vaišės 

"Už visų amžių Lietuvos kankinius 
ir tikinčiuosius, tūkstantmečio 
Evangelijos žinių Lietuvai šviesoje". 
Mišias aukos 

ir pabendravimas su svečiu. 

arkiv. Sigitas Tumkevičius, SJ, 
su visais suvažiavusiais lietuviais 
kunigais. 

ATEIKITE! DALYVAUKITE! 
Rengia - KANADOS LIETINIŲ KATALIKŲ CENTRAS 

Įdomus projektas bendruomenės. Rengėjams ak
tualu ir naudinga surinkti bei 
išklausyti idėjas ir tų aktyvių 
piliečių, kurie gyvena užsienyje, 
tačiau nuolatos domisi Tėvyne 
bei rūpinasi jos ateitimi. 

JOTVA CONSTRUCTION. At· 
lieka staliaus, vidaus sienų (d.ry· 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-'821 arba 416 882-8531. 

VšĮ "Darom" organizuoja 
"Idėjų dieną", kuri vyks 2009 
m. lapkričio 7 d. visoje Lietu
voje. Tą dieną gyventojai kvie
čiami dalintis savo idėjomis, vi
zijomis apie Lietuvą ir Lietuvai, 
diskusijos metu išsakyti savo 
mintis ir pastebėjimus bei tie
siog skatinti žmones jungtis į 
glaudesnę bendruomenę. Die
na rengiama bendradarbiau
jant su jau prasidėjusiu pro
jektu "Aš Lietuvai" (www.asli-

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~·i?,-~~-\l}~· ,f.j"-::...>-< 

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

(905) 333-5553 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

~ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

~ dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affil iatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E„ P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvią organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

etuvai.lt). "Idėjų diena" vyks 
visuose Lietuvos rajonuose, to
dėl tikimasi turėti apie 100 taš
kų, kuriuose susirinkimą glo
bos po 2-3 savanorius koordi
natorius. Tikimasi sulaukti 
daug idėjų bei minčių, kurios 
būtų svarbios ir aktualios kiek
vienam piliečiui. Surinktos idė
jos bus perduotos projekto "Aš 
Lietuvai" organizatoriams ir iš 
jų toliau bus kuriami projektai 
arba jos tiesiog bus mūsų pačių 
iniciatyva įgyvendintos. Prisi
jungti prie "Idėjų dienos" yra 
kviečiamos ir užsienio lietuvių 

Projektas vykdomas bend
radarbiaujant su kaimyninėmis 
šalimis. "Let's Do It! My Esto
nia" masinė idėjų ir vizijų gene
ravimo veikla įvyko Estijoje 
2009 m. gegužės 1 d. Ją rengė 
Estijos Darom (Tueme) koman
da. Tą dieną 11,000 dalyvių su
sirinko į 400 "Idėjų dienos" taš
kų (t.y. vidutiniškai 30 žmonių 
viename taške). Taškai buvo 
uždaros patalpos, kaip pvz. klu
bas, kultūros namai, mokyklos 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

LIETUVOS TŪKSTANT
METIS, Millennium Lithuaniae, 
puošnus albuminio formato, 
128 psl. leidinys, kieti viršeliai; 
išleido Lietuvos dailės muziejus 
(Bokšto g. 5, Vilnius); redaga
vo Ema Kazlauskaitė; spausdi
no UAB "Sapnų sala" (S. Mo
niuškos g. 21, Vilnius); tiražas 
6000 egz. Turinys: Lietuvos res
publikos prezidento Valdo 
Adamkaus žodis, Viktorija 
Daujotytė "Litua, Lietuva: idė
ja ir kūnas'', Lietuvos tūkstant
metis: faktai ir vaizdai, Senoji 
valstybė, Carų valdžioje, Vals
tybės atkūrimas, Okupacijų lai-

kotarpis, Nepriklausomybės at
kūrimas, Lietuvos tūkstantme
čio programos svarbiausi pro
jektai. Sudarytojas ir teksto au
torius Mindaugas Šapoka, re
cenzentai prof. Zenonas But
kus, prof. Mečislovas Jučas, 
prof. Vytautas Merkys. 

Spalvotomis ir nespalvo
tomis nuotraukomis, žemėla
piais, glaustais įvykių aprašy
mais leidinys pateikia Lietuvos 
istoriją, susidomėjimą keliančiu 
informaciniu bei reprezenta
ciniu būdu. Tus pats leidinys 
anglų kalba išleistas 8000 egz. 
tir
. v 

azu. 

ĮVAIRIOS INIOS 

Nesenstančios naujovės 
Prieš šimtmetį- 1909 metų fizikos Nobelio premija buvo 

apdovanoti dviejų labai svarbių išradimų autoriai - radijo išradė
jas Marconi ir katodinio vamzdžio, kurį panaudojus vėliau buvo 
sukurta televizija, išradėjas vokiečių fizikas Carl Ferdinand 
Braun. Abiem - garso ir vaizdo perdavimo išradimais mes visi 
naudojamės ir šiandien. 

Labiausiai verčiama knyga - Šventraštis 
Didžiosios Britanijos Readingo mieste įsikūrusios organiza

cijos duomenimis, visas Šventasis Raštas yra išverstas i 451 kalbą; 
tuo tarpu pavieniai biblijos tekstai yra išversti į 2,479 kalbas. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija j Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnoja mo turto pirkimas/pardavimas 
• ko nsultac ijos Lie tuvos respublikos teisės klausimais 

295 The Wcst Mati, 6th Floor, l bronto, ON M9C -IZ4 

Tel. 416 236-3060 Fax .u 6 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. pašia~: lawycrs@pacclawfirm.com 

klasė ir t. t. Kiekviename taške 
buvo po keletą vadovų, kurie 
vedė kelių valandų idėjų gene
ravimo renginį. Tuškų vadovai 
buvo apmokyti specialiuose vie
nos dienos kursuose, kurie įvy
ko keturiuose skirtinguose Es
tijos miestuose likus 2 savaitėm 
iki renginio. Idėjų taškų daly
viai galėjo išsakyti savo idėjas 
ir siūlyti sprendimus apie trijų 
tipų problemas - lokalines (gat
vės, miesto ar rajono lygmens), 
šalies, pasaulio. Visos idėjos 
buvo užregistruotos ir pateko į 
Idėjų banką, o vėliau įvairios 
organizacijos, verslininkai galė
jo imtis įgyvendinti šias idėjas. 
Plačiau apie estų patirtį galim.a 
sužinoti http://www.minueesti. 
ee/?Ing=en 

Jūsų klausimų, nuomonių 
bei pasiūlymų laukia Justina 
Kaluinaitė (el.paštas: justina. 
kaluinaitė@gmail.com) www. 
mesDarom.lt "Idėjų diena" or
ganizatorė. Inf. 

ULKS ZINIOS 

Šiais metais švenčiame Lie
tuvos vardo tūkstantmečio pa
minėjimo jubiliejų, prisimin
dami kankinio arkivyskupo šv. 
Brunono Kverfurtiečio pastan
gas evangelizuoti Lietuvą ir jo 
rašytinę medžiagą, kurioje pir
mą kart!} paminėtas Lietuvos 
vardas. Šia proga Užsienio lie
tuvių katalikų sielovados dele
gatūra organizuoja simpoziumą 
toliau garsinti Lietuvos vardo 
paminėjimo jubiliejų. Simpo
ziumas vyks Turonto universi
tete, "Interfaith" centre, Kof
fler institute, 569 Spadina Ave., 
2009 m. lapkričio 2 d., 7-9 v.v. 
Simpoziumo tema - "Kanki
nystės supratimas pagal patriar
ko Abraomo tikėjimus - krikš
čionių, žydų ir musulmonų". Į 
simpoziumą kviečiami trys 
mokslininkai, kurie gvildens šią 
temą. Pagrindinis kalbėtojas -
arkiv. Sigitas Tumkevičius, SJ. 
Visi kviečiami dalyvauti. Inf. 

DOKUMENTŲ VERTIMAI 
(lietuvių, anglų, prancūzų, ru· 
sq .kalbos). Pripažinta valdžios 
vertėja. Alma Valevičius, tel. 
819 823-4141, 2285 rue D'You· 
ville, Sherbrooke, QC JlJ 1N8; 
el.paštas: a.valeyjcius@sym 
patico.ca. 

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo· 
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak· 
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Evangelijos žinių tūks
tantmečio ilgaamžei Lietuvai 
iškilmės įvyks spalio 31 ir lap
kričio l d.d. Spalio 31, šeštad., 
2 v.p.p. - arkiv. S. Tamkevičiaus, 
SJ, paskaita Prisikėlimo parapi; 
jos salėje (žr. skelbimą šio TZ 
nr.15 psl.). Lapkričio l, sek
mad., kapinių lankymo dieną, 3 
v.p.p. - Anapilio parapijos 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus už visų laikų Lie
tuvos kankinius ir tikinčiuosius 
tūkstantmečio Evangelijos ži
nių Lietuvai šviesoje, jas aukos 
arkiv. S. Tamkevičius, SJ, su visais 
suvažiavusiais lietuviais kunigais. 
Mokyklinis autobusas tą dieną 
veš maldininkus į pamaldas nuo 
"Vilniaus rūmų" 2 v.p.p., o atgal 
nuo Anapilio išvažiuos 5.30v.p.p. 

• Anapilio autobusėlis atei
nančio sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka. 

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena ir Evangelijos žinių 
Lietuvai tūkstantmečio iškil
mėmis, ateinantį savaitgalį Wa
saga Beach Gerojo Ganytojo 
šventovėje Mišios bus spalio 
31, šeštadienį, 2 v.p.p. 

•Lapkričio l, Kapinių lan
kymo dieną, mūsų KLKM dr
jos skyrius rengia parodą "Ru
dens mišrainė", kurioje daly
vauja Vida Valiulienė su bran
gakmeninėmis puošmenomis ir 
Juozas Gataveckas su groži
nėmis senienomis Anapilio pa
rodų salėje. Atidarymas bus po 
9.30 v.r. Mišių. Visi kviečiami 
parodą aplankyti. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs lapkričio l bus ruošiami 
Anapilio moterų būrelio. Pietau
ti bus galima visą dieną ir atsi
gaivinti vynu bei lietuvišku alučiu. 

• Pasiruošimo pamokos 
Pirmajai Komunijai prasidės 
lapkričio 8, sekmad., po 9.30 
v.r. Mišių klebonijos posėdžių 
kambary. Vaikučius registruoti 
sekmadieniais zakristijoje arba 
skambinti tel. 905 277-4320. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
lapkričio-gruodžio laida, žur
nalas Lithuanian Heritage. Taip 
pat galima įsigyti knygų, garsa
plokščių, kapams žvakių. 

• Mišios lapkričo l, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Juš
kevičių; 11 v.r. už parapiją; 3 v. 
p.p. už visų laikų Lietuvos kan
kinius ir tikinčiuosius; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
spalio 31, šeštad., 2 v.p.p. už 
a.a. Joną ir Elzbietą Valan
tiejus; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje spalio 31, šeštad., 3 
v.p.p. už visus mirusius mūsų 
Delhi parapijos narius. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Ateinantį sekmadienį, 
10.45 v.r. Kauno arkivyskupas 
aukos Mišias ir pasakys pamoks
lą, o Mišių metu giedos parapi
jos jaunimo choras. 

• Ateinantį šeštadienį, 2 
v.p.p. Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius, SJ, kalbės mūsų 
parapijos salėj tema "Šv. Bru
nono misija ir evangelizacijos 
iššūkiai Lietuvos tūkstantmečio 
kontekste" (žr. skelbimą šio TŽ 
nr. 15 psl.) Renginį organizuoja 
KLK centras, kuriam pirminin
kauja K. Batūra. 

• KLKM draugijos šios pa
rapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričio 8 d., 12.15 v.d. 
parapijos salėj. Susirinkime 
kalbės diakonas Jurgis J urėnas 
tema "Ką tėvai turi daryti, kad 
jaunimas nenutoltų nuo Bažny
čios". Po paskaitos vyks diskusi
jos ir klausytojų pasisakymai. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas, vykęs spalio 
23-24 d.d., davė $23,989.01. 
pelno. Parapijos tarybos labda
ros sekcijos valdyba bei pirmi
ninkės dr. J. Čuplinskienė ir D. 
Nausėdienė dėkoja visiems dar
bu, daiktais ir pyragais prisidė
jusiems prie šio renginio. 

• Spalio 23 d. palaidota a.a. 
Kleopatra Kaminskienė, 93 m. 
Paliko dukrą Ramutę Palienę. 
Australijoj mirė a.a. Saulutė Pus
dešrienė, D. Radzevičienės sesuo. 

• Sriubos vakaronė, kurios 
tikslas sutelkti lėšų Lietuvoj 
šelpiamom Kauno "Caritas", 
Vilniaus "Betanija" ir Kretin
gos "Rūpestėliai" sriubos virtu
vėm, vyks lapkričio 22 d., 4 v. 
p.p. parapijos salėj. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio l: 8 v.r. už a.a. Mariją 
Leikūnienę; 9 v.r. už a.a. Ag
nietę Pilipavičienę - 25 met.; 
10.45 v.r. už Vėlinių novenai 
pavestas sielas, už a.a. Joną 
Petkevičių ir šeimos mirusius, 
už a.a. Daną Beresnevičienę; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos renginys "Fiesta !ati
na" įvyks lapkričio 14, šeštad., 
7 v.v. Prisikėlimo parapijoje. 
Vyks Pietų Amerikos šokių pa
mokos, vaišės, loterija; veiks 
baras. Įėjimas $25 asmeniui iš 
anksto, $30 prie durų. Informa
cijai prašome kreiptis į Viliją 
Yčaitę, tel. 416 887-1752 arba 
el.paštu vilija ycas@hotmail. 
com. Jūs savo dalyvavimu pa
remsite Kanados atstovus, vyk
siančius į PLJS Kongresą Pietų 
Amerikoje. Inf. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį, lapkričio l, 
pamaldos su Šv. Komunija bus 
vėl 11.15 v. ryto. Pamaldų metu 
vyks sekmadienio mokyklos pa
mokos ir po jų konfirmantų pir
mutinė pamoka šventovės pa
talpose. 

• Trečiadienį, lapkričio 4, 
7.30 v.v. Vandos Norvaišienės 
bute vyks parapijos tarybos su
sirinkimas. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN tinklalapis lietuvių 

kalba: www.torontolietuviuna
mai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanquethalls.ca. 

• Spalio 25 Gedimino pi
lies menėje įvyko klasikinės ir 
populiarios muzikos koncertas. 
Jo pradžioje buvo skaitomos 
kun. dr. Georges Parah poetiš
kos mintys apie muzikos esmę 
žmogaus gyvenime. Po to prog
ramoj e dalyvavo 8 skirtingo 
amžiaus atlikėjai, dainininkai, 
pianistai, smuikininkai, baleto 
šokėjai. Renginį vedė muz. 
Audronė Šarpytė, globojo LN 
Kultūros komisija. 

• Kitas LN Kultūros komi
sijos renginys bus lapkričio mė
nesį. JAV lankysis Lietuvoje ži
nomas populiarus dainininkas, 
gitaristas Virgilijus Stakėnas. 
Jis Amerikoje atliks keturis so
linius koncertus ir gruodžio 6 
d. - vieną Kanadoje, Lietuvių 
Namuose. Vytas Kulnys 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Dėkojame Kanados lie
tuvių fondui, paskyrusiam lėšų 
įsigyti dideliam kiekiui vadovė
lių bei knygų, gautų iš KLB 
Švietimo komisijos. 

• Dr. Vida Ramonienė, is
torijos žinovė, aplankė mūsų 
vyresnes klases, vedė įdomų 
pokalbį apie Kauno pilį; moki
niai galėjo pamatyti visokių lie
tuviškų medalių, žemėlapių, 
karalių portretų, Lietuvos vaiz
dų nuotraukų ir t.t. Dėkojame 
dr. Ramonienei bei jos vyrui už 
mokyklos aplankymą ir dova
nėles. 

• Dėmesio, tėveliai! Re
gistracijos kaina norintiems 
priklausyti Maironio mokyklos 
chorui, kuris dalyvaus IX Dai
nų šventėje, yra $50. Tėvų ko
mitetas padengs pusę šio mo
kesčio, o kiekvienas mokinys 
turi atsinešti $25 pinigais arba 
čekiu "Maironio mokyklai" vė
liausiai iki spalio 31 d. 

• Spalio 31 d. mokiniai gali 
atvykti į mokyklą apsirengę 
Kaukių paradui. Kai kurios kla
sės, ypač jaunesniųjų ir vyres
niųjų darželiai klasėse vajšinsis 
gardumynais ir sultimis. Z 

~ MONTREAism5 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje spalio 25 d., 11 v.r. Mišias atna
šavo kun. Jacques Therrien. 

Susidėjus nepalankioms 
aplinkybėms, Aušros Vartų pa
rapijos metiniai pietūs - nau
jojo klebono kun. Pauliaus Ma
liškos sutikimas buvo nukeltas 
į lapkričio l d. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
"Auksinis ratelis" pradėjo 

rudens veiklą ketvirtadienį, 
spalio 15. Pirmininkė Helen 
Kurylienė kviečia pensininkus 
prisijungti prie klubo. 

Kleb. kuo. Aloyzas Volskis 
išvyko atostogų nuo spalio 25 
d. iki lapkričio 6 d. Dėl religi
nių patarnavimų kreiptis į 
Aušros Vartų kleboną. 

Šv. Onos draugijos kavutė 
ir susirinkimas - lapkričio 8 d. 
po šv. Mišių. 

Šv. Elzbietos atlaidai lap
kričio 15 d. Kavutė ir susirinki
mas po šv. Mišių. VL 

Montrealio lietuvių radijo lai
dos vedėjas Liudas Stankevi
čius Lietuvos valdžios apdo
vanotas ordinu "Už nuopel
nus" š.m. rugsėjo 20 d. 

N tr. Z. Burkšaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOK STE .• SU ITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 51 ~286-1 985 PV<..: 51~286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

A.a. sesers Vincentos 
Kudzmienės 18-osioms mirties 
metinėms paminėti Vaiko tė
viškės namams $100 aukojo se
suo K. Dervaitienė su šeima. 

Labdaros fondo 
žinios 

• Labdaros lėšų telkimo 
valdyba dėkoja už aukas, skir
tas Slaugos namų projektui. 
Aukojo: $500 - dr. R. G. Pet
rauskai, dr. J.L. Yčai; $250-E. 
Bersėnienė, G.D. Rocca, Quick
MacCallum Corp.; $200 - S.E. 
Kuzmickas; $100 - J. Kriščiū
nas; $50 - A. Petkevičienė. 

• Mirus a.a. Kleopatrai Ka
minskienei, jos atminimui au
kojo: $100-A. Jasinevičius, A. 
Lenauskas; $50 - V. Jasinevi
čius; $20 - J. Bilyk. Dėkojame 
M. Povilaitienei ir T. Bartku
vienei už aukų rinkimą. GP 

FAX: (514) 766-1349 

Tėviškės žiburių administ
racija Kapinių lankymo die
ną, lapkričio l, bus atidaryta 
po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

• Spalio 31 ir lapkričio l 
dienų savaitgalį laikrodžių ro
dyklės bus atsukamos vieną 
valandą atgal. 

O TR CTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

XXXVI KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ rengėjų komitetas. Viduryje pirm. Danutė Garbaliauskienė 




