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Padėka - pareiga
Šiaurės Amerikoje jau kelis šimtmečius į metinį kalen

dorių įausta itin prasminga šventė - Padėkos diena. JAV-se 
po derliaus nuėmimo ši diena įvairiomis datomis buvo šven
čiama nuo 1621 m., o 1789 m. jos data nustatyta ketvirtą lap
kričio savaitgalį. Kanadoje daug ilgiau užtruko pastovią tvar
ką įvesti datos atžvilgiu - tik 1957 m. apsistota ties antruoju 
spalio pirmadieniu. Prieš tai ji net buvo paskirta įvairioms 
intencijoms, pvz. 1815 m. - padėka už karo su JAV pabaigą, 
1863 m. už taiką ir už gausų derlių, 1872 m. - už Valijos 
princo atsigavimo nuo rimtos ligos. Nuo 1931 m. oficialiai 
paskelbta šios dienos intencija - “padėka Visagaliam Dievui 
už palaimą, kuria yra apdovanoti Kanados žmonės”. Tai yra 
kilnus šventės tikslas, atspindintis krašto krikščioniškas šak
nis. Nors šiandieną, aišku, dėkoja už suteiktas gėrybes ir kitų 
tikėjimų nariai, kurių didesni skaičiai Kanadon imigravo pa
staraisiais dešimtmečiais.

VENTĖS reikšmę svarbu prisiminti ypač šiais laikais, 
kada vis labiau krypstama - kaip liudija žiniasklaida ir 
mažėjantys tikinčiųjų skaičiai parapijose - į materializ

mą ir dvasinį lėkštumą. Kasdienybės skuboje dažnai pamirš
tama išreikšti nuoširdų “ačiū”, vertinant tai, ką turime, o ir 
ką gauname iš kitųjų paslaugomis, darbu ar rūpesčiu. Padė
kos dienos tikslas tad yra tai prisiminti ir pasidžiaugti turi
momis Dievo dovanomis šeimos aplinkoje. Ir Kanadoje, ir 
JAV-se, Padėkos dieną praleisti su savais - esminė šventės 
dalis. Tuo tikslu įveikiamos ilgos kelionės, tam priskiriama 
didelė reikšmė šeimos gyvenime. įdomu, kad Europoje, Lie
tuvoje ir kituose krikščioniškuose kraštuose ši šventė ne
prigijo.

P
ADĖKA savyje yra viena iš kultūringo auklėjimo, gy
venimo pareigų-pareigėlių. Ji parodo vertinimą su
teikto dalyko, išreiškia dėkotojo nuolankumą, pripaži
nimą, jog yra svarbus tas, kuris teikia paslaugą. Dėkojama 

žodžiu, raštu, kokiu nors atsiliepiančiu veiksmu. Pavyzdžiui, 
patys kviečiami į svečius, kviečiame ir kitus pas save. Dova
noms atsiliepiame dovanomis arba bent - padėkojame. Tai 
yra normali visuomeninio bendravimo tvarka, be kurios vyk
tų slinkimas į visišką, uždarą savanaudiškumą. Bendruome
niniame gyvenime irgi tenka dažnai dėkoti, klausytis padėkų, 
kai kas sakytų, iki nuobodumo. Tačiau padėkų negalima atsi
sakyti. Labiau reiktų klausytojams atgaivinti savo kantrybę ir 
atkreipti daugiau, o ne mažiau, dėmesio į veikiančiųjų atliktą 
darbą. Visame išeivijos bendruomeniniame darbe veikla ap
gailėtinai šlubuoja dėl visiems žinomų priežasčių - dalyvių, 
organizatorių ir lėšų nykimo. Todėl likusios pastangos tampa 
juo brangesnės, saugotinos.

Vis dėlto vien prisiminimo arba padėkos žodžio neužten
ka bendruomeniniam gyvenimui išlaikyti. Taip, kaip ir šei
moje, reikalingas pasiaukojimas. Tikrovėje be darbo ir be lė
šų gyvavimas neįmanomas. Lieka vienintelė išvada - turime 
saviems darbuotis. Esame dėkingi turėdami galimybę telktis 
į organizacijas, naudotis institucijų paslaugomis - ar tai būtų 
laikraštis, muziejus, biblioteka, parapija ar bendruomenė. 
Atiduoti duoklę yra padėkos ženklas ir pareiga. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI

Lėšų naudojimo rūpesčiai

š

Krepšinio pergalė - visos Lietuvos džiaugsmas

Finansų ministerė Lucien- 
ne Robillard, ryšium su įvyku
siais nesklandumais ir valstybės 
pinigų švaistymu, kuriuos at
skleidė generalinė kontrolierė 
Sheila Faser, galvoja, kad visa 
tai įvyko todėl, kad vadovaujan
tis privačios nuosavybės princi
pais buvo per staigiai įvykdytas 
kontrolės pareigų perdavimas iš 
rinktų politinių atstovų į valdi
ninkų rankas ir beatodairiškai 
sumažintas tarnautojų kiekis. 
Prieš 25 metus Valstybės iždo 
valdyba turėdavo patvirtinti apie 
6000 pareikalavimų. Šiuo metu 
jų liko tik apie 1000. Buvo pa
naikinti daug kartų pasikartojan
tys tikrinimo darbai, racionaliau 
suskirstyta darbo jėga ir supras
tinta finansinė ataskaita, deja, 
trūko jos praktinio įvedimo ir 
tinkamos kontrolės. Įžūlūs sky
rių vadovai rado progą saviva
liauti ir tuo pasipelnyti. Ministe
rė Robillard, nors ir neoficialiai, 
siūlo, kad visi ministerial ir biu
rokratai, visas su jų darbu susie
tas išlaidas turėtų parodyti kom- 
piuterų tinkle, ir duomenys būtų 
prieinami spaudos atstovams. 
Jos nuomone, politikai ir valdi
ninkai neturėtų slėpti, kaip ir 
kur yra naudojamos jiems pati
kėtos visuomeninės lėšos. Ji vis- 
tiek tiki, kad iki šiol įvestos re
formos finansinėje atskaitomy
bėje eina gera linkme, tačiau 
reikia rasti vidurkį tarp laisvo fi
nansų panaudojimo ir brandaus 
nuosaikumo. Buvę atvejų, kai 
teko kelti baudžiamąsias bylas, 
kurias dabar tiria Kanados vals

tybės policija (RCMP). Prieš fe
deracinės valdžios rinkimus kai 
kurie kaltinimai gali būti ir poli
tinio atspalvio, tačiau tuo dažnai 
naudojasi visos partijos. Viena 
yra aišku, kad paieškų duome
nys ir bylos nebus skelbiamos, 
kol ministeris pirmininkas Jean 
Chretien neperduos savo parei
gų naujam premjerui. Pagal da
bartinius duomenis, beveik už
tikrintai juo taps Paul Martin.

Du Kanados kariai - Ro
bert Short ir Robbie Beerenfen- 
ger, - vykdydami taikdarių misi
ją žuvo Afganistane. Taip pat 
buvo sužeisti dar trys kanadie
čiai kariai. Manoma, kad reikės 
laiko, kol bus išaiškinta sprog
menų kilmė ir kaltininkai, tačiau 
Rusijos apsaugos ministeris Ser
gei Ivanov, neatskleidęs žinių 
šaltinio, neturėdamas jokių įro
dymų, jau paaiškino, kad tai bu
vo teroristų planuotas užpuoli
mas. Jis neatsakė į klausimą, ar 
sprogmenys, nuo kurių žuvo ka
nadiečiai, nebuvę rusų gamybos. 
Otavoje' gynybos ministeris 
John McCallum susilaikė nuo 
bet kokio pareiškimo, o Kana
dos pajėgoms Afganistane vado
vaujantis gen. Andrew Leslie 
galės pasakyti daugiau apie šią 
tragediją tik po atliktų tyrimų. 
Šiuo metu tik žinoma, kad jie 
važiavo 20 metų senumo visaei- 
giu “Iltis”, kuris neturi jokių 
šarvų, yra daug lengvesnis, lė
tesnis ir mažesnis negu JAV, 
Didžiosios Britanijos ar Vokieti
jos kariuomenių. Kanados parla-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Anapilio parapijos 75 metų sukakčiai pastatytas kryžius Šv. Jono lietu
vių kapinėse. Užrašas: “Šv. Jono Krikštytojo šventovė (1928-1974), Lie
tuvos kankinių šventovė (1974-2003), Anapilio parapijos 75 metų su
kaktis 2003 m.” Nuotr. K. BaliOnaitės

Ministeris JT sesijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis spa
lio 1 d. dalyvavo Jungtinių Tau
tų Generalinės visumos 58-ojoje 
sesijoje Niujorke, kurioje jis pa
sakė kalbą. Joje pabrėžė Irako 
atstatymo sudėtingumą ir tarp
tautinių institucijų svarbą kovo
je prieš grėsmes tarptautiniam 
saugumui. Jis taip pat kalbėjo 
apie Lietuvos, kaip būsimos ĖS 
narės, pareigą stiprinti pastangas 
kovoje prieš iššūkius pasaulio 
vertybėms, rašo ELTA/LGT1C. 
A. Valionis tvirtino, jog Lietuva 
pritaria daugiašalių institucijų 
modernizavimui bei sustiprini
mui, remia Saugumo tarybos re
formą, kuria siekiama “užtikrin
ti geresnį bei teisingesnį nuolati
nio ir nenuolatinio pobūdžio at
stovavimą, įtraukiant Vokietiją, 
Japoniją” ir kitas valstybes.

Adamkus - UNESCO 
ambasadorius

Naujuoju UNESCO (Jungti
nių Tautų Švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos) geros 
valios ambasadoriumi žinių vi
suomenei paskirtas buvęs Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus. V. Adamkaus įvesdinimas į 
šias pareigas Paryžiuje rugsėjo 
29 d. sutapo su JAV grįžimu į 
šią organizaciją, kuriai priklauso 
190 valstybės. Vašingtonas bu
vo išstojęs prieš 20 metų dėl 
“per didelės buvusios Sovietų 
Sąjungos įtakos bei netikslingo 
pinigų naudojimo”, rašo Lietu
vos rytas (2003.1X.30).

V. Adamkus yra 40-asis 
UNESCO geros valios ambasa
dorius. Titulas skiriamas visam 
asmens amžiui. Ambasadoriai 
dalyvauja įvairiuose UNESCO 
renginiuose, globoja jiems pati
kėtą organizacijos veiklos sritį, 
skleidžia UNESCO idėjas, gali 
rengti įvairias veiklas. Žinių vi
suomenė - viena iš svarbiųjų 
UNESCO veiklos sričių, kurioje 
užsiimama interneto sklaida, 
bendruomenių interneto centrų 
steigimu, bibliotekų ir archyvų 
modernizavimu, informacinių 
technologijų diegimu.
Stabdys narkomanijos plitimą

Rugsėjo 30 d. prezidentūro
je vyko konferencija “Narkoma
nijos augimas - grėsmė valsty
bės saugumui”, rašo ELTA/LG- 
TIC. Jos tikslas - sutelkti visų 

ietuvoj e 
institucijų, nevy; įausybinių or
ganizacijų pastangas, siekiant 
pažaboti narkomanijos plitimą 
Lietuvoje.

Prezidento patarėjo Gintaro 
Šurkaus pateiktais duomenimis, 
narkotikų versle arba greta jo 
Lietuvoje sukasi apie 1.5 mili
jardo litų, o nuo narkotikų pri
klausomų asmenų skaičius gali 
siekti 45,000, nors oficialiai už
registruota 4,420 narkomanų. 
Per 13 nepriklausomybės metų 
narkomanijos lygis išaugo dau
giau kaip aštuonis kartus.

Svarbų vaidmenį derinant 
įvairių institucijų veiklą turės 
nuo 2004 m. sausio 1 d. pradė
siantis veikti Narkotikų kontro
lės departamentas prie vyriausy
bės. Konferencijoje numatytos 
naujos kovos gairės su narkoti
kų plitimu, priimtos rezoliuci
jos, siūlančios taikyti geriausius 
tarptautinės patirties metodus, 
įdiegiant ankstyvą diagnostiką 
(t.y. privalomą moksleivių tikri
nimą), sugriežtinant bausmes už 
narkotikų platinimą, stiprinant 
motyvaciją prieš narkotikų var
tojimą, gerinant medicininę pa
galbą narkomanams.

Darbo galimybės ES
Kaip praneša Lietuvos rytas 

(2003.X. 1), nuo kitų metų gegu
žės 1 d., Lietuvai tapus Europos 
sąjungos (ES) nare, jos gyvento
jai be jokių apribojimų galės le
galiai dirbti Airijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Olandijoje, Švedijo
je bei Danijoje. Kitos ES valsty
bės, pvz. Suomija ir Vokietija, 
taikys iki 2 metų pereinamąjį 
laikotarpį. Dabartinės ES narės 
gali taikyti iki 7 metų pereina
mąjį laikotarpį, kurio metu ribo
jamas laisvas darbo jėgos judėji
mas. Dar vyksta derybos su jo
mis dėl šo laikotarpio trukmės.

Darbuotojai iš Lietuvos ap
ribojimų netaikančiose valstybė
se gaus tokius pat atlyginimus 
kaip ir vietiniai gyventojai. 
Darbdaviai negalės atsisakyti 
darbuotojo nepriimti dėl jo tau
tybės. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu užsienyje dirba per 200, 
000 lietuvių, didelė dalis jų — 
nelegaliai, pusė - ES valstybėse. 
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos valstybės sekretoriaus 
Rimanto Kairelio teigimu, di
džiausią paklausą užsienyje tu
rės aukštos kvalifikacijos dar
buotojai, todėl Lietuvai gresia

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Stockholme pasibaigęs 33- 

čiasis Europos krepšinio čem
pionatas atnešė Lietuvai auksą. 
Mūsų rinktinė (S. Štombergas, 
Š. Jasikevičius, R. Šiškaųskas, 
A. Macijauskas, D. Songaila, E. 
Žukauskas, M. Žukauskas, D. 
Slanina, G. Gustas, V. Praškevi
čius, D. Šalenga, K. Lavrinovi- 
čius) jį laimėjo po 64-rių metų, 
įveikusi Latviją (92:91), Izraelį 
(94:62), Vokietija (93:71), Serbi- 
ją-Juodkalniją, pasaulio čempio
nę (98:82), Prancūziją (74:70) ir 
baigmėje Ispaniją (93:84). Lai
mėjimas suteikė teisę kartu su 
Ispanijos, Italijos, Graikijos ir 
Serbijos-Juodkalnijos rinktinė
mis 2004-aisiais dalyvauti vasa
ros olimpinėse žaidynėse Atė
nuose.

Sunkiausia kova buvo su 
latviais, visų nuomone žaidu
siais geriau. Mūsiškius, matyt, 
kaustė didžiulė atsakomybė, no
ras laimėti, tebepančiojo prisi
minimas skaudaus pralaimėjimo 
Stambule. Vis dėlto šiaip taip, 
laimei nusišypsojus, pergalė iš
plėšta.

Kovojantiems aikštelėje pa
skatinti sirgaliams nestigo išra
dingumo. Antai per rungtynes 
su Vokietija aidėjo šūkiai: 
“Vokiečiams kaput, vokiečiams 
kaput”. O kai žaidė su pasaulio 
čempione Serbija-Juodkalnija, 
šūksnis buvo kitas: “Jugams į 
kaulus duosim, duosim! (Tai po
puliarios dainos refrenas be pir
mo žodžio). Ta pati eilutė karto
ta ir per kitas rungtynes pakai
tom su “Lietuva”, “Lietuva”, 
“Ačiū, ačiū”. Trankūs ritmingi 
“Trys milijonai”, M. Mikutavi
čiaus sukurti Sidnio olimpiadai 
virto pergalės himnu.

Skatinta, veikta ne tik balsu 
- šūksniais, himnu, refrenu, 
veikta ir spalvomis. Tribūnose, 
kur nepasižiūri, viešpatavo be
veik vien žalia, geltona, raudo
na. Sirgalių minia ne tik apsisu
pusi, susijuosusį audeklais tų 
spalvų, jos ant skruostų, jos ran
kose, atsispindi akyse.

Palyginti su kitų sirgalių bū
riais, lietuvaičių (suvažiavusių, 
suskridusių, suplaukusių...) bu
vo gal net 4,000. Tarp jų ir 
Valdas Adamkus, J. Kazickas 
(abu liudininkai pergalių, pa
siektų prieš 64-rius metus), A. 
Brazauskas...

Įveikus prancūzus, sirgaliai 
tekalbėjo vien apie auksą. Guo
dėsi: Švedija labai brangi šalis, 
išleista tiek pinigų, kad už juos 
tikrai galima būtų nusipirkti 
aukso. O treneris Antanas Sirei- 
ka prieš baigmę buvo nekalbus: 
“Ką turėčiau pasakyti? Jie patys 
puikiai supranta, kad turime rea
lią galimybę nugalėti. Gal reikės 
pasakyti: Lietuva jau per ilgai 
laukė čempiono laurų. Laikas 
juos padovanoti”.

Pergalę pasiekti padėjo vi
sas trenerių ketvertas: A. Strei
ką, G. Krapikas, V. Chomičius, 
D. Nelsonas. Be abejo, prisidėjo 
didžiulis žaidėjų noras laimėti, 
taip pat darnus komandinis žai
dimas, pasiektas po ilgo, sun
kaus darbo. Vyrai aikštelėje įro
dė visiems, kad pergalės pri- 

kvalifikuotos darbo jėgos nute
kėjimas. Darbdaviai Lietuvoje 
nuo to galės apsisaugoti tik kel
dami atlyginimus.

URM Lenkijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis spa
lio 2 d. darbo vizitu lankėsi Len
kijoje, praneša ELTA/LGTIC. 
Kalbėdamas Varšuvos universi
tete, jis pažymėjo, jog Lietuva ir 
Lenkija galėtų tapti viso regiono 
ekonomine ašimi, kalbėjo ir apie 
šių kraštų bendras politines te-

(Nukclta į 2-rą psl.) 

klauso ne nuo garsių vardų, o 
nuo tų, kurie atkakliai dirba.

Karmėlavos oro uoste A. St
reiką nuoširdžiai pasakė: “Labai 
didžiuojuosi savo komanda ir 
džiaugiuosi šia akimirka. Dėko
kite jiems, mūsų šauniesiems 
krepšininkams. Jų žygdarbis iš 
tiesų istorinis. Jie įrodė, kad ne 
įeina į Vakarų bendruomenę, bet 
sugrįžta. Š. Jasikevičius, nau
dingiausias čempionato žaidė
jas, taip pat neslėpė džiaugsmo: 
“Esu ekstazėje. Po kurio laiko 
suvoksime, ką padarėme, bet 
kol kas tai neįsisąmoninta”. Dė
kojo Lietuvos žmonėms už pasi
tikėjimą, už palaikymą, kurį la
bai jautė, už tūkstantinių minių 
sutikimą. Anksčiau buvo sakęs: 
“Viskas gerai, kas gerai baigia
si. Iš tikrųjų nerealiai gerai. Tur
kijoje viskas nesisekė, čia at
virkščiai”.

Daugelio numylėtinis A. 
Macijauskas: “Stengėmės iš vi
sų jėgų. Žaidžiau už Lietuvą. 
Padarėme, ko tokie dziedai (Sa
bonis, Marčiulionis) nepadarė”. 
Oro uoste pasitinkančių minia, 
gal dešimt tūkstančių. Tarp jų 
gera pusė seimo, vyriausybės 
narių, ministerių, vaikai su tauti
niais drabužiais, su vėliavom su
važiavusių iš tolimiausių Lietu
vos miestų. Kauno mokyklose 
pamokos sutrumpintos, paskai
tos taip pat. Įvažiuoti, išvažiuoti 
jau sunku. Istorinė diena!

Mississaugos Anapilio parapijos 75 metų sukakčiai padarytas meiliškas 
kryžius nešamas iš Lietuvos kankinių šventovės į Šv. Jono lietuvių kapinių 
Kryžių kalnelį. Šio kryžiaus autorius - G. Repečka Nuotr. K. BaliOnaitės

Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje Sutvirtinimo sakramentų tei
kęs vysk. I’. Baltakis, OFM, kairiajame šone - prel. J. Staškevičius, kle
bonas. Sutvirtinimo sakramentų priėmę jaunuoliai (iš k.): J. Krakauskas, 
A. Bražukas, D. Paznėkas, A. Raginskaitė, V. Pečiulytė, A. Kmieliauskaitė; 
antroje eilėje mokyt. V. Valiulienė Nuotr. K. Baliūnaitės

Šiame numeryje
Padėka - pareiga

Lieka vienintelė išvada - turime saviems darbuotis
Krepšinio pergalė - visos Lietuvos džiaugsmas

Iškėlęs taurę, kvietė: “Žaiskit, žiūrėkit, ačiū!”
Izraelio parlamento pirmininkas Lietuvoje 

Pasakė atitinkamą kalbą kurioje nevengė kaltinimų lietuviams 
Veikliajai režisierei iškeliavus

“Aukuro” ugnis neužges, naujas veikalas išvys rampos šviesą
Vargsta Lietuvos kaimas

Teisės į turėtą žemę atkuriamos vėžlio tempais
Ilgai lauktoji knyga “Broliai Juškos”

Ant šio kalno turėtų būti perkelti Antano Juškos palaikai
Kai prabyla Lietuvos keliai

Tebestovi prie altoriaus baronams padaryta speciali klaupka

Iškilmingos sutiktuvės San
takoje 15 vai. Čia laukė V. 
Adamkus, arkiv. S. Tamkevi- 
čius, Č. Juršėnas, Kauno meras 
A. Garbaravičius, daugybė žur
nalistų. Krepšininkai pirmą kar
tą Kaune važiavo atviru autobu
su, kuris vos vos skynėsi kelią 
per sirgalių minias. Iš to neišpa
sakyto džiaugsmo jos neleido 
kalbėti nei Č. Juršėnui, nei S. 
Tamkevičiui, kitiems. Per 
triukšmą pirmasis rėkte išrėkė 
vos kelis sakinius: “Tegyvuoja 
Kaunas”, “Tegyvuoja vyrai, ąžuo
lai”. Pats suprato - nenori klausy
tis valdžios. Šiek tiek aptilu
siems arkivyskupas prisipažino, 
kad žiūrėjo, jaudinosi, meldėsi. 
Iškėlė laimėjimo priežastį - di
delį, sunkų darbą, nepalyginamą 
su jokiomis loterijomis. V. 
Adamkus (beje, sutiktas ploji
mais) pasakė labai trumpai: 
“Ačiū Jums, valio grąžinusiems 
čempionų vardą”. Nerišlioje, il
goje kalboje gyrė pergalę Kauno 
miesto meras A. Garbaravičius.

Džiaugsmu dalijosi, dėkojo 
už išlydėjimą, sutikimą rinktinės 
kapitonas S. Štombergas (kartu 
su Š. Jasikevičium išrinktas į 
simbolinį čempionato penketu
ką). Iškėlęs taurę, kvietė: “Žais
kit, žiūrėkit, ačiū!”

O kas dėjosi Vilniuje naktį 
po laimėjimo, sunku apsakyti. J. 
Sasnauskas naujame savaitrašty-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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SPAUDOS BALSAI

Vilniaus geto paieškos

Popiežiaus Jono Pauliaus 
II dešimtosios Lietuvoje lan
kymosi metinės š.m. rugsėjo 
mėnesį buvo plačiai paminėtos 
spaudoje, šventovėse, susirinki
muose, maldininkų žygiuose ir 
kt. Atsiliepdamas į to šventinio 
įvykio minėjimą, popiežius pa
rašė laišką kardinolui A.J. Bač- 
kiui, kuriame dėkoja, kad “lei
džiate man dalyvauti džiugioje 
Jūsų Bažnyčios šventėje”, ir 
nuoširdžiai vienijasi su visais 
dalyvaujančiais. Visus sveikina 
ir nori perteikti savo mintis vys
kupams ir kunigams, vienuo
liams ir vienuolėms bei visiems 
tikintiesiems. Esą malonu prisi
minti Lietuvoje matytas vieto
ves, ypač Vilniaus Aušros Vartų 
šventovę, Antakalnio kapines, 
Kauną, Meškuičius ir Marijos 
šventovę Šiluvoje. “Vizito mo
mentais regėjau tikėjimu degan
čią bendruomenę (...) po dauge
lio ateistinio režimo metais pa
tirtų kančių”. Nesijaudinęs ne
galėtų prisiminti Kryžių kalną, 
kur kryžiai “primena mums 
siaubingus išbandymus, kuriuos 
teko patirti lietuviams sunkiau
siais istorijos laikotarpiais”. 
Daugybę iššūkių iškelianti mo
derni visuomenė, ir viso to aki
vaizdoje “Kristaus mokiniai pa
saulyje turi būti šviečianti šviesa 
ir pasūdanti druska”. Šis vizito 
dešimtmetis galėtų būti suvokia
mas kaip tautos kelio į šventumą 
vienas iš tarpsnių. Tebūna tas 
vizito atminimas “kvietimas pa
jausti Dievo gailestingumo artu
mą ir prašyti atleidimo už savo 
klaidas”. Prisiminė karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750-sias 
metines. Mindaugas Lietuvą su
vienijęs su Kristaus kryžiumi, 
troškęs, kad valstybė gyventų 
pagal krikščioniškus principus. 
Ir šiandien Lietuva turėtų nepa
miršti savo krikščioniškos tapa
tybės ir savo turtingų tradicijų. 
Laišką baigia žodžiais: “Su šiais 
jausmais, patikėdamas šią myli
mą tautą galingajam Švenčiau
siosios Mergelės užtarimui, 
siunčiu Jums, Garbusis Broli, 
Jūsų vyskupams, kunigams ir ti
kintiesiems ypatingą apaštališ
kąjį palaiminimą, kupiną nesi
baigiančių dangaus malonių”.

Popiežiaus Jono Pauliaus 
II atvykimo į Lietuvą dešimtų
jų metinių proga š.m. rugsėjo 
12-14 d.d. buvo surengtas 68 ki
lometrų maldininkų žygis Kry
žių kalnas - Šiluva. Vadovavo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar
tulis, kuriam Šiaulių rajono sa
vivaldybės atstovai mero R. Ja
kučio vardu pradedant žygį įtei
kė skalsios juodos duonos kepa
lą, o trimito garsai pranešė žy
gio pradžią. Užtraukęs giesmę 
vyskupas davė ženklą pradėti 
kelionę. Priekyje ant žalumynais 

| ANAPILĮ PALYDĖJUS MŪSŲ MIELĄ

a.a. APOLONIJĄ TUMPIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ROMĄ 
TUMPĄ, sūnus PAULIŲ ir JURGĮ, seserį bei 
kitus gimines Lietuvoje ir kartu liūdime -

Aleksandra Gylienė, 
Birutė ir Povilas Gyliai, 

Zita Zvirgždienė, 
Aldona ir Antanas Minelgos, 

Olympia, WA

papuoštų neštuvų buvo nešama 
Dievo Motinos statula. Žygiavo 
pusketvirto šimto maldininkų, 
daugiausia jaunimo. Kartu ėjo ir 
70 kariūnų. Kariuomenė rūpino
si maitinimu ir stovyklaviečių 
įrengimu. Pirmąją žygio dieną 
baigus, prie Salduvės piliakalnio 
buvo pastatytas 40 kareiviškų 
palapinių miestelis, kuriame 
maitintasi arbata ir kareiviška 
koše. Čia kartu su visais nakvo
jo ir vysk. E. Bartulis. Išaušus 
rytui, prieš pradedant žygį, Mi
šias aukojo vyskupas. Kartu čia 
meldėsi daug atvykusių karo ka
pelionų, kunigų, karininkų. Šilu
voje maldininkus žygeivius pa
sitiko Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius, kiti vyskupai bei 
kunigai.

Vytauto Didžiojo universi
tetas Kaune mokslo metus pra
dėjo arkikatedroje bazilikoje, 
kur Mišias aukojo arkiv. S. 
Tamkevičius, vysk. R. Norvilą, 
generalvikaras J. Ivanauskas, 
kunigų seminarijos rektorius 
kun. A. Žukauskas, kunigai ir 
kunigų seminarijos dėstytojai. 
Kun. J. Ivanauskas pamoksle 
priminė mokslo, religijos, meno 
ir kultūros vienovės svarbą as
mens tobulėjimui, linkėjo vi
siems sėkmės. Kauno jėzuitų 
gimnazija rugsėjo 1-ąją šventė 
Kauno Pranciškaus Ksavero 
šventovėje. Mišias koncelebravo 
arkiv. S. Tamkevičius, gimnazi
jos direktorius kun. G. Vitkus, 
SJ, dvasios tėvas kun. R. Gurkš- 
nys, kun. S. Kazėnas, SJ, kun. 
L. Jagminas, SJ. Arkivyskupas 
kalbėdamas drąsino nebijoti dar
bo siekiant tobulybės. Mišiose 
dalyvavo seimo narė D. Teišers
kytė, Kauno švietimo sk. vedė
jas Bagdonas.

Klaipėdos Šv. Juozapo 
Darbininko parapijoje š.m. 
rugsėjo 14-17 d.d. lankėsi sve
čių iš Šveicarijos Wetingeno. 
Šias parapijas sieja šešerių metų 
partnerystės ryšiai. Svečiai pa
pasakojo apie savo parapijos 
veiklą, aplankė Kryžių kalną. 
Klebonas kun. S. Damašius pa
šventino kryžių - šveicarų ir lie
tuvių draugystės simbolį. Dvasi
nės pagalbos jaunimui centro 
darbuotojai su svečiais pasidali
jo rūpimais klausimais. Šv. Juo
zapo Darbininko parapijos tiky
bos mokytojams rekolekcijas 
vedė kun.V. Kulbokas, o Telšių 
vyskupas J. Boruta, SJ, tos para
pijos 234 jauniems suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Paskutinį 
rugpjūčio mėn. dešimtadienį bu
vo suorganizuota dieninė sto
vykla vaikams, kurie mokėsi 
giesmių, lankė įvairias įmones, 
mokėsi žaidimų, bendravo su 
kun. dr. P. Smilgių. Stovyklai 
vadovavo J. Urbonavičienė.

Atnaujintas Gedimino prospektas Vilniuje ir arkikatedra-bazilika. Prospektas skirtas pėstiesiems Ntr. R. Gaižučio

Izraelio parlamento pirmininkas Lietuvoje
Jis atvyko Lietuvon kviečiamas seimo pirmininko Artūro Paulausko. Savo 

kalbose svečias nevengė kaltinimų lietuviams

Antrojo pasaulinio karo metais nužudytiems paminklas Paneriuose su 
atitinkamais įrašais ir juos skaitantis Izraelio parlamento pirmininkas 
Reuven Rivlin Nuotr. Lietuvos žinių

Kyla klausimas, kam seimo 
pirmininkui Artūrui Paulauskui 
reikėjo šį aukštą pareigūną 
kviesti į Lietuvą, kad išklausytų 
jo kaltinimus? Juk tuos kaltini
mus Lietuva girdi jau keli de
šimtmečiai! Koks reikalas vertė 
A. Paulauską kviesti į šį seimo 
posėdį valstybių atstovus, kad 
jie išgirstų žydų kaltinimus? Žy
dų kaltinimai, įskaitant Izraelio 
seimo pirmininką, liečia Lietu
vą, kuri buvo okupuota Vokieti
jos ir savo nepriklausomybę bu
vo praradusi.

Čia galima žydams ir Izrae
lio seimo p-kui priminti, jog kai 
Raudonoji armija okupavo Lie
tuvą, žydų kilmės keliolika mo
terų nešė raudonarmiečiams ka
reiviams gėles kaip padėką už 
“išvadavimą” iš kapitalistinės 
Lietuvos. Lietuvos seimo p-kas 
A. Paulauskas turėjo priminti Iz
raelio seimo p-kui šį atvejį.

Kadangi su žydų likimu 
Lietuvoje yra glaudžiai susijusi
Vokietija, čia pateikiu sutartį, 
pasirašytą tarp Vokietijos kanc
lerio Konrado Adenauer ir dr. 
Nahum Goldmann, Pasaulio 
zionistų komiteto pirmininko 
apie Vokietijos kompensaciją 
Izraeliui 3.5 bilijonų markių. 
Tai atlyginimas visų reikalavi
mų žydams už Vakarų ir Rytų 
Vokietijų padarytus nuostolius 
ir okupuotuose kraštuose. Pilną 
šios sutarties tekstą žiūr. mano 
knygoje Šeima-tauta-valstybė 
(202-203 psl.).

Abiejų Lietuvos valdžios 
partijų sutikimas leisti kalbėti 
seime Izraelio seimo pirminin
kui rodo, jog Izraelis gaus tam 
tikrą teisę į Lietuvos pilietybės 
įsigijimą ir kartu nuosavybės at
gavimą! Tačiau tai prieštarauja 
tarptautinei teisei, j p Kedys

Vietinė spauda
Apie Izraelio parlamento 

pirmininko Reuven Rivlin lan
kymąsi Lietuvoje ir jo pasakytas 

Kauno IX forto skulptūra, vaizduojanti sulaužytą Dovydo žvaigždę
Nuotr. I. Ross

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 312-9924

195 Beach Rd., Hamilton, 
Ontario L8L 4A8

kalbas nemažai rašė ir Lietuvos 
spauda. Lietuvos žinios (gautoje 
iškarpoje data nenurodyta) pa
stebėjo, kad svečias, pasikalbė
jęs su Lietuvos seimo pirminin
ku A. Paulausku, pareiškęs, esą 
lietuviai dar nepakankamai pri
pažino savo vaidmenį žydų nai
kinime. “Kai paklausė moks
leivių Lietuvoje, kas įvyko, jie 
sako, kad holokaustas buvo ini
cijuotas nacių ir jų talkininkų. 
Norėčiau, jog mokiniai žinotų 
apie tamsųjį istorijos puslapį, 
kas vyko prieš naciams įžen
giant į Lietuvą” - kalbėjo Riv- 
linas.

Svečias iš Izraelio lankėsi ir 
Kaune, kur tebestovi Japonijos 
diplomato Č. Sugihara namas. 
Jame žydai vokiečių okupacijos 
laikais gavo 6000 vizų ir buvo 
išgelbėti. Kaune, kaip ir Vilniu
je, Revlinas pakartojo kaltini
mus lietuviams: esą ne keletas, 
o daug lietuvių dalyvavo žydų 
naikinime.

Prie paminklo Paneriuose
Izraelio parlamento pirmi

ninkas R. Rivlin aplankė ir Pa
nerių paminklą, pastatytą pa
gerbti 100,000 žuvusių, kurių 
tarpe - 70,000 žydų. Šioje iškil
mėje dalyvavo politikai, amba
sadoriai, vietiniai žydai. Prezi
dentas R. Paksas ir seimo pirm. 
A. Paulauskas prie paminklo pa
dėjo gėles, Izraelio atstovas pa
sakė atitinkamą kalbą, kurioje 
nevengė kaltinimų lietuviams. 
Ten dalyvavęs seimo pirminin
ko pavaduotojas G. Steponavi
čius pareiškė: “Buvau šokiruo
tas, kaip ir daugelis ten buvusių 
žydų”. Kitas seimo narys H. 
Žukauskas teigė: “... mano tėvai 
ir seneliai žydų nešaudė, genoci
do nevykdė, todėl negaliu prisi
imti kitų kaltės. (...) Tai užsi
puolimas, neišsiaiškinus visų is
torinių faktų”. Trečias seimo 
narys D. Barakauskas tarė LŽ 
korespondentams: “Kodėl Rivli- 
nas neužsiminė, kiek lietuvių 
žuvo gelbėdami žydus. Tokių 
buvo tikrai ne keli”.

Kalba seime
Izraelio parlamento pirmi

ninko kalba Lietuvos seime bu
vo nuosaikesnė. Jis lietė galimą 
Lietuvos pilietybę išvykusiems 
iš Lietuvos žydams, jų turto grą
žinimą.

Po svečio kalbos prabilo ir 
seimo pirm. A. Paulauskas. Jisai 
stebėjosi, kad Izraelio politikai 
neįžvelgia Leituvos pastangų at
kurti istorinį tiesingumą. Vokie
čių okupacijos metais lietuviai 
išgelbėjo mažiausiai 3000 žydų. 
Izraelio “Yad Vashtem” įstaiga 
pripažino pasaulio teisuoliais 
513 Lietuvos gyventojų. Žydų 
klausimu lietuvių istorikai bei 
kiti spaudos žmonės per pastarą
jį dešimtmetį parašė 60 knygų. 
“Jie nieko neslepia, o aiškinasi, 
kas kaltas, kas žudė, kaip tai 
atsitiko”.

Paskaičius gautas informa
cijas iš Lietuvos Izraelio parla
mento pirmininko lankymosi 
proga, susidaro įspūdis, kad žy
dai tebesilaiko įprastinių kaltini
mų lietuviams, o lietuviai kalti
na žydus perdėtu jų kaltinimu, 
einančiu kartais iki visos tautos 
pasmerkimo. Iš Izraelio politiko 
toje srityje buvo galima tikėtis 
platesnio, nuosaikesnio žvilgs
nio. Inf.

Izraelio savaitinis žurnalas 
The Jerusalem Report š.m. rug
sėjo 8 d. laidoje rašo apie pro
jektus atkurti Vilniaus žydų ge
tą. Žurnalas pradeda nuo geto 
istorijos. Vilniaus getą 1633 me
tais įsteigė Lietuvos kunigaikštis 
Vladislovas Vaza. Tai buvo ma
žas tarp trijų gatvelių plotas su 
sinagoga. 1742 m. kito valdovo 
potvarkis panaikino geto idėją ir 
leido žydams gyventi visame 
mieste, išskyrus Pilies gatvę nuo 
Aušros Vartų ligi Valdovų rūmų 
ir Šv. Jono gatvę prie Vilniaus 
universiteto. Žurnalas tęsia: 
“Taigi, ar Vilniuje faktiškai bu
vo istorinis getas, yra perspekty
vos ir diskusijų klausimas, ski
riantis vietinius žydus ir keletą 
metų laiko istorikus užsiėmu
sius.

Bendro susirūpinimo prie
žastis yra daugiau negu akade
miška: Ginčijamasi dėl disku
tuotinų Vilniaus žydų prieškari
nių trijų vietų atkūrimo planų 
kaip buvo numatęs kunigaikštis 
Vaza, bet taip pat įjungiant dalį 
1941 m. viduryje įrengto geto, 
kuris turėjo palengvinti miesto 
žydų žudynes. Įspūdingiausias 
objektas - buvusios Didžiosios 
sinagogos vieta, kuri karo metu 
buvo apnaikinta, 1950 m. sovie
tų sugriauta ir kol kas iš plano 
išimta. (...) Vis dėlto polemika 
dėl geto teisėtumo verčia skubė
ti. Šio projekto svarbiausias siū
lytojas Zingeris pradėjo valdžios 
ir seimo nutarimu Apie būdingų 
istorinių Vilniaus žydų geto 
fragmentų atstatymą, priimtu 
1999 ir 2000 metais. Po to Vil
niaus miesto savivaldybė taip 
pat parėmė ‘charakteringų Vil
niaus žydų architektūros pa
minklų’ atstatymą prieškarinia
me Vilniaus miesto centre.

Tačiau oponentai tvirtina, 
kad Vilniaus žydų judėjimas 
niekad nebuvo rimtai apribotas 
dabartinėje jau modernios sosti
nės teritorijoje. (...) Simonas Al- 
peravičius, Lietuvos žydų bend
ruomenės pirmininkas, savo 
ruožtu sako, kad ne tik žodžio 
‘getas’ vartojimas yra netinka
mas, bet ir geriausiu atveju pro
jektas iškraipo savo metu įtakin- 
giausio dvasine ir intelektualine 
prasme Europos žydų centro is
toriją ir bendruomenės palikimą. 
Jis taip pat ginčijasi su Zingerio 
grupe susierzinęs, kad jis pra
džioje buvo išskirtas iš projekto 
ir iš to sekančios atsakomybės. 
Jis sako, kad Zingeris, atstovau
ja labai mažai žydų grupei (jis 
tvirtina, kad tik septyniems), kai 
tuo tarpu Lietuvos žydų bendrija 
atstovauja visiems. Praėjusį ru
denį bendruomenės valdyba nu
balsavo projektą boikotuoti, ir 
Alperavičius sako, jog nėra tik
ras, kad ji atšauks savo spren
dimą”.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mas - Europą po Šiaurės Atlan
to sąjungos (ŠAS) ir Europos 
sąjungos (ES) plėtros, santykius 
su naujosiomis ES kaimynėmis.

A. Valionis vizito metu su
sitiko su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kvasncskiu, užsie
nio reikalų ministeriu Vlidzime- 
žu Cimoševičiumi bei kitais pa
reigūnais. Jis dalyvavo Lenkijos 
prezidento rūmuose surengtoje 
iškilmingoje ŠAS prisijungimo 
protokolų tvirtinamųjų raštų pa
sirašymo iškilmėje ir steigiamo
joje Zbignev Bžezinksio forumo 
konferencijoje.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
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Žurnalas mano, kad abi pu
sės vis dėlto suras bendrą kalbą. 
“Alperavičius išreiškė norą susi
taikyti ir imti diskutuoti praktiš
kus projekto klausimus. Zinge
ris sako žengiąs pirmus bendra
darbiavimo žingsnius”.

Ratifikuota sutartis
Maskvos dienraštis Komer- 

sant š.m. rugpjūčio 13 d. laidoje 
rašo: “Vakar Vilniuje Lietuvos 
užsienio reikalų min. Antanas 
Valionis ir Rusijos pasiuntinys 
Lietuvai Jurij Zubalov pasikeitė 
Lietuvos-Rusijos sienų (su Ka
raliaučiaus sritimi) ratifikacijų 
raštais ir apie atribojimą jūroje 
ekonominių zonų bei atabrado 
Baltijos jūroje.

Abi sutartis pasirašė 1997 
m. spalio 24 d. Maskvoje Rusi
jos ir Lietuvos prezidentai - Bo
risas Jelcinas ir Algirdas Bra
zauskas. Lietuvos seimas ratifi
kavo sutartis 1999 m. spalio 19 
d., o Rusijos federacijos parla
mentas - 2003 m. gegužės 28 d. 
Tokio ilgo Rusijos delsimo prie
žastimi buvo visų pirma tranzito 
per Karaliaučiaus srities teritori
ją problemų sureguliavimas. 
Galų gale Lietuva sutiko su su
prastinta tranzito tvarka. Reika
las yra tas, kad be sutarties dėl 
sienos Lietuvai buvo tiesiog ne
įmanoma įstoti į Europos są
jungą”.

Ispanai apie savo 
pralaimėjimą

Madrido dienraštis El Pais 
š.m. rugsėjo 15 d. laidoje pasky
rė ištisą puslapį Ispanijos krepši
nio rinktinės pralaimėjimui Euro
pos pirmenybių baigmėje prieš 
lietuvius. Laikraštis tarp kitko 
rašo: “Lietuvių gynėjų staigūs 
veiksmai suklaidindavo ispanus. 
Jie padarė tiek daug klaidų, kad 
pasiekė desperacijos tašką, ne
išnaudodami metimui progų. 
Dėl klaidų, kamuolio praradimų 
ir menko atšokusių nuo lentos 
kamuolių pagavimo ispanai ėmė 
rečiau mėtyti į krepšį negu lie
tuviai. (...)

Prieš rungtynių pabaigą is
panų komanda bandė išlyginti 
rezultatą, ir kelias minutes lietu
vių gynyba sulėtėjo, nes jau vis 
tiek viskas buvo išspręsta. Ispa
nija per paskutinį ketvirtį atkuto, 
surinko 36 taškus ir baigė žaidi
mą rezultatu 93:84. Jų pastangos 
buvo vertos pagyrimo. Jie galėjo 
žygiuoti iš pirmenybių Švedijoje 
su aukštai pakelta galva. Paga
liau tai buvo jų nesėkmingiausia 
diena. (...)

Ispanija atsitrenkė į negai
lestingą Lietuvos gynybą ir ne
sugebėjo penktą kartą pasiekti 
nugalėtojos titulo”.

Ispanai penkis kartus žaidė 
pirmenybių baigmėje ir tiek pat 
kartų pralaimėjo. J.B.

Baltijos plėtros pasitarimas
Spalio 4 d. Rygoje prasidėjo 

5-asis Baltijos plėtros forumas 
“Naujoji Europa sutinka Senąją 
Europą - Baltijos jūros regionas 
kaip pasaulinės reikšmės vado
vas”. Susirinko daugiau kaip 
450 aukščiausio lygio pareigū
nų, verslo atstovų, politikų, žur
nalistų, akademikų aptarti Balti
jos jūros regiono klausimus, 
ateities perspektyvas po ES 
plėtros.

Forume dalyvavo Lietuvos 
prezidentas Rolandas Paksas. 
Savo kalboje jis paragino Balti-, 
jos valstybes visomis įmanomo
mis priemonėmis kelti regiono 
ekonomikos lygį, mažinti atsili
kimą nuo kaimynų, praneša EL- 
TA/LGTIC.

Rygoje jis susitiko su lietu
vių verslininkais, kalbėjosi apie 
verslo sąlygų kitimą, Lietuvai ir 
Latvijai tapus ES narėmis. Taip 
pat vyko susitikimas su Latvijos 
ir Estijos prezidentais, pokalbis 
su Baltijos plėtros forumo pir
mininku Uffe Ellemnn-Jensen.

Patvirtinta sutartis
Kaip rašo ELTA/LGTIC, 

spalio 6 d. Portugalijos parla
mentas pritarė Lietuvos bei dar 
devynių Vidurio ir Pietryčių Eu
ropos valstybių stojimui į Euro
pos sąjungą. Vienbalsiai už jų 
narystę balsavo 176 dayvavę 
parlamentarai. Iš ES valstybių 
narių sutartį jau patvirtino Dani
jos ir Vokietijos parlamentai, o 
iš stojančiųjų valstybių - Kip
ras, Malta, Čekija, Lenkija ir 
Lietuva. RSJ

mailto:tevz.ib@pathconi.eom
http://www.tzib.com
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“Aukuro” režisierę-aktorę Eleną Dauguvietytę-Kudabienę sveikina su 
70-tu gimtadieniu Vilniaus teatro scenoje 1993 m.

Faktai nemeluoja
Klasta pridengta spalio 9-ji

Veikliajai režisierei iškeliavus
Negrįžtamai iškeliavo a. a. Elena Dauguvietytė-Kudabienė, palikusi išeivijoje gilius 

pėdsakus vaidybos srityje. Už nuopelnus buvo apdovanota Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus skirtu Gedimino ordinu. Jos darbai - kaip plati upė

Esi, dangau, tu mano Dievo 
sostas

Ir mano žemės protėvių dievų. 
Ir niekas niekas nepasiekia 

paklydęs sosto
Be žiburių tavų

Bernardas Brazdžionis

Velionė gimė 1922 m. lap
kričio 5 d. Dauguviečių vsd., 
Nemunėlio - Radviliškio vlsč., 
Biržų apskr., aktorių Olgos Kuz- 
minos Dauguvietienės ir garsaus 
Lietuvos režisieriaus Boriso Dau
guviečio šeimoje.

Velionė išaugino tris vaikus 
- dvi dukras, Danutę ir Iną, ir 
sūnų Tomą, susilaukė devynių 
vaikaičių.

Kaune studijavo dramą, iš
raiškos šokį, mokėsi dainavimo. 
Pirmuosius žingsnius žengė Kau
no jaunimo teatro scenoje.

Pasitraukusi į Vokietiją, po 
karo apsigyveno lietuvių sto
vykloje Augsburge, kur 1946-
1948 m. vaidino lietuvių dramos 
teatre.

Kanados Hamiltono mėgėjų 
teatro užuomazga prasidėjo
1949 m. sporto klubo “Kovas” 
susirinkime. Tuometinis sporto 
klubo pirm. Kazys Baronas su
sirinkimui pristatė ką tik iš Vini- 
pego atvykusius Eleną ir Edvar
dą Kudabas. Jauna, energinga, 
patyrusi aktorė panoro suorgani
zuoti dramos mėgėjų grupę, kuri 
vėliau pasivadino Hamiltono 
lietuvių mėgėjų Teatru “Auku
ras”. Susirinkime tuoj pat atsira
do apie 20 asmenų, kurie pareiš
kė norą priklausyti tai grupei.

Darbas prasidėjo... 1950 m. 
Vasario 16 minėjime - pasirodė 
su Kazio Inčiūros veikalo Dr. 
Vincas Kudirka ištrauka. Tų pa
čių metų rudenį visas šis veika
las buvo “Aukuro” suvaidintas 
Hamiltone. Ir taip sekė visa eilė 
lietuvių rašytojų veikalų bei ver
timų iš kitų kalbų. Prasidėjo 
gastrolės Kanadoje ir JAV.

Buvo rengiami minėjimai, 
koncertai, poezijos vakarai. Ona 
Čerškutė-Spidell išvertė Justino 
Marcinkevičiaus Mindaugą ir 
Jurgio Jankaus Peilio ašmenimis 
į anglų kalbą. Šie veikalai buvo 
suvaidinti St. Lawrence Centre 
Toronte ir kituose Kanados teat

—n.................... m i

AtA
LIUSEI KOLYČIENEI 

mirus,
jos vyrą VINCĄ KOLYČIŲ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiu -

Bronius Lunas

ILGAMETEI KAIMYNEI

AtA
LIUSEI KOLYČIENEI

iškeliavus pas Kūrėją, prisimindami jos šviesią asme
nybę ir gilaus tikėjimo pavyzdį, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jos vyrui VINCUI, sūnui PAULIUI, duk
roms - RITAI ir DAIVAI, jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems -

Salomėja ir Balys Sakalai 
Ramūnė ir Algis Jonaičiai 

dr. Vitas ir Virginija Mikėnai

ruose. Jie supažindino angliškai 
kalbančius su mūsų istorija.

“Aukuras” dalyvavo daugia- 
kultūriuose dramos festivaliuo
se, dramos teatrų festivaliuose 
Čikagoje (tik ketvirtasis buvo su
rengtas “Aukuro” vadovės pas
tangomis Toronte).

Dar jauna būdama velionė 
paliko savo tėvynę Lietuvą, ta
čiau jos ilgėjosi, ją brangino. Ji 
tikėjo, jog mūsų protėviai su
krovė milžiniškus lobynus, ir 
mes esame teisėti paveldėtojai. 
Todėl jautė pareigą išsaugoti ir 
išlaikyti vieną iš svarbiausių tur
tų - lietuvių kalbą, ypač skatin
dama jaunimą visa širdimi my
lėti tėvų žemę, jos garbingą pra
eitį, papročius. Dažnai cituoda
vo poeto Maironio žodžius: “My
lėk jos kalbą, senovės būdą, jos 
girių kvapą, žaliąsias pievas, įjos 
dirvonus pasėjęs grūdą, žinok, 
jog vaisių palaimins Dievas!”

Elenos Dauguvietytės-Ku- 
dabienės nuveikti darbai yra la
bai gausūs. Sunku suskaičiuoti 
kiek ji veikalų pastatė. Niekada 
neatsisakė, jeigu buvo paprašyta 
paruošti meninę programą bet ko
kia proga. Ruošė montažus, poe
zijos popietes, ištisas valandas 
ieškodama medžiagos po įvairias 
knygas, poezijos puslapius.

Subūrė ir vadovavo dainos 
vienetui, įpindama tarp dainų 
poezijos eiles. Dirbo su vaiku
čiais Vyskupo Valančiaus šešta
dieninėje mokykloje Hamiltone, 
režisuodama vaikų pasakas. 
Tarp kitų, buvo suvaidinta Anta
no Rūko Svajonių šalis anglų 
kalba, kurį išvertė į anglų kalbą 
Danutė Kudabaitė.

“Aukuro” vadovė neapsiri
bojo vien tik lietuviška scena, 
savo įgimtu talentu gana gilią 
vagą spėjo išvaryti Kanados ir 
JAV televizijoje, sukurdama 
daugiau kaip 20 vaidmenų, ke
liasdešimt charakterių. Ji buvo 
tarsi platėjanti upės srovė, kuriai 
nebeužteko siauros išvingiuotos 
vagos, ji liejosi į Kanados sceną 
ir buvo plačiai žinoma televizi
joje ir filmose. Ji užsitarnavo 
žymenį už geriausiai atliktą, 
“Leon’s” reklamą.

Jos dėka “Aukuras” buvo 
plačiai žinomas. Skraidėme po

IGNAS MEDŽIUKAS
Po Pirmojo pasaulinio karo 

atgavusi nepriklausomybę Len
kija buvo pasiryžusi išplėsti sa
vo teritoriją, kad taptų imperija. 
Ypatingai norėjo įjungti Lietuvą, 
kurią laikė kraičiu Jogailos, ga
vusio Lenkijos karalaitės ranką.

Buvęs Krašto apsaugos mi- 
nisteris pik. K. Žukas savo prisi
minimuose rašo: tuo metu buvęs 
užsienio reikalų viceministeris 
P. Klimas pranešė, kad sąjungi
ninkų spaudžiami lenkai sutiko 
su lietuviais baigti ginčus, nu
statyti sienas ir užmegzti santy
kius. Susitikimo vieta buvo siū
loma Suvalkų mieste 1920 m. 
rugsėjo 28, 29 d.d. Lietuvos de

A.a. ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ

Kanadą, pasiekėme net Kalgarį, 
Edmontoną keliavome po Ame
riką ir 1990 metais išvykome 
gastrolėms į laisvą Lietuvą. Tris 
kartus apsilankėme Lietuvoje, 
vaidinome visuose didesniuose 
Lietuvos miestuose.

Aktorei Elenai švenčiant sa
vo kūrybingo gyvenimo 70 me
tų sukaktį 1992 metais, Vilniaus 
valstybiniame teatre jos garbei 
buvo skirtas spektaklis - Čiur
lionienės Pinigėliai, kuriame su
kaktuvininkė atliko pagrindinį 
vaidmenį.

Per savo gyvenimą ji dirbo 
vaidybos srityje. Pastačius vieną 
veikalą, kilo vėl nauji užmojai, 
reikia ruoštis kitam, o veikalų 
toks pasirinkimas! Net jau būda
ma silpnos sveikatos, dar turėjo 
didelį norą ir viltį aplankyti tė
vynę Lietuvą. Dar taip neseniai 
ruošėsi pastatyti naują veikalą- 
Aštuonios mylinčios moterys. 
Buvo net pasirinkusi sau vaid
menį, paskyrusi dieną pirmai re
peticijai. Deja, staigiai visiškai 
palūžus sveikatai, jau vežama į 
ligoninę dar rūpinosi “Aukuro” 
reikalais, prašė savo vyrą pa
skambinti man, kad atšaukčiau 
repeticiją, nes ji negalėsianti 
dalyvauti.

Ji visuomet dėkojo Dievui, 
kad galėjo tiek metų vadovauti - 
dirbti, dėkojo savo vyrui Edvar
dui, šeimai, žiūrovams, kurie vi
suomet buvo su mumis. Ji tikė
jo, kad mus vienija meilė teat
rui, lietuviškam žodžiui. Troško, 
kad išsaugotume “Aukuro” ug
nį, neleistume užgesti, kad savo 
šilta liepsna gaivintų žiūrovą.

Taip, Miela Elena, Jūsų sva
jonės bus išpildytos. “Aukuro” 
ugnis neužges, naujas veikalas 
išvys rampos šviesą ir žiūrovus 
džiugins scenos kūrybos vai
siais. Tik Jūsų dėka “Aukuras” 
ilgiausiai išsilaikęs lietuvių teat
ras išeivijoje.

A. a. Elenos Dauguvietytės- 
Kudabienės iškeliavimas Ana
pus 2003 m. liepos 22 d., ne tik 
Hamiltonui, bet ir visai Kanados 
bei Amerikos visuomenei, vi
siems lietuviams yra didelė di
delė netektis.

Už jos pasišventimą vado
vaujant Hamiltono lietuvių teat
rui “Aukuras” ir kitus nuopelnus 
tegul Aukščiausias jai atlygina, 
priimdamas jos vėlę į savo am
žinos laimės karalystę.

Velionės palaikai sudeginti 
ir bus palaidoti Lietuvoje.

Marija Kalvaitienė, 
Ilgametė aukurietė

• Kai mirštame, turime savo 
delne tik tai, ką atidavėme kitiems.

(Peter Maurin)

legacijos pirmininku buvo pa
skirtas B. Balutis, nariais - M. 
Biržiška ir V. Čarneckis, iš 
Krašto apsaugos ministerijos - 
gen. Katche ir mjr. Šumskis.

Tačiau prieš pat delegacijos 
išvykimu B. Balutis pranešęs 
pik. K. Žukui, kad jis iš vienos 
lietuvaitės gavęs tikrų žinių, jog 
Suvalkų konferencijos priedan
goje J. Pilsudskis ruošiasi puoli
mui. Atsižvelgiant, kad konfe
rencijoje būsianti sąjungininkų 
misija, toks žygis turėjo būti su
tramdytas.

Rugsėjo 29 d. prasidėjo de
rybos. Gen. Katche, atvažiavęs į 
Kalvariją, pranešė, kad lenkų 
delegacija laikosi gerai, daug 
kur nusileidžia be didesnių gin-
čų. Sąjungininkų kontrolės ko
misija derybose dalyvauja ir 
džiaugiasi sėkminga eiga.

Toliau pik. K. Žukas rašo 
gavęs žinių, kad mažoje stotelė
je tarp Lydos ir Maladečnos 
įvykęs lenkų štabo pasitarimas, 
kuriame nutarta konferencijos 
priedangoje pulti ir užimti Vil
nių. Žygį įvykdyti pavesta gen. 
L. Želigovskiui, kuriam duota 4 
divizijos pėstininkų ir dvi briga
dos kavalerijos. Pasaulio opini
jai nuteikti Vilniuje bus suruoš
tas sukilimas.

Laikydamas žinias tikromis 
pik. Žukas, pasitaręs su Prezi
dentu, armijos vadovavimą vie
toje pik. Ladygos pavedė gen. S. 
Žukauskui. Tuojau buvo duotas 
įsakymas III pėst. divizijai vykti 
Vilniaus link. Šios divizijos da
lys buvo išsklaidytos Pietų Lie
tuvoje, todėl nebuvo lengva jas 
skubiai perkelti į numatytas 
vietas.

Spalio 5 d. gen. Katche vėl 
pranešė pik. Žukui - derybos 
vyksta sklandžiai. Lenkai laiko
si mandagiai ir paslaugiai, lyg 
norėdami būti gerais draugais. 
Spalio 6 d. gen. Katche, pra
nešė, kad jie priėję prie Bastūnų 
stoties Vilnius-Lyda geležinke
lyje. Geležinkelis Vilnius-Gar- 
dinas paliekamas lietuviams. 
Toliau lenkai siūlo derybas lai
kinai nutraukti, nes į rytus nuo 
Bastūnų stoties dar vyksta mū
šiai su bolševikais. Lenkai siūlo 
pasirašyti laikiną sutartį, liečian
čią plotą nuo Vištyčio ežero iki 
Bastūnų stoties.

Spalio 7 d. sutartis buvo pa
sirašyta ir delegacijos išsiskirs
tė, nors lenkai ir sąjungininkų 
atstovai lieka užbaigti dokumen
tinės dalis. Lenkų delegacija pa
kvietė visus pietums.

Pik. K. Žukas rašo: džiaug
tasi dėl šio susitarimo, bet sieloj 
buvo neramu. Iš tikrųjų spalio 8 
d. rytą Varėnoje gauta žinių iš 
vietos gyventojų lietuvių apie 
lenkų kariuomenės žygiavimą 
Vilniaus kryptimi. Pirmiausia 
lenkai puolė Jašiūnų stotyje sto
vėjusį IV pėst pulką. Gen. Žu
kauskas, turėdamas žinių, ko
kiomis jėgomis lenkai puola, da
vė įstatymą dalims, išdėstytoms 
į pietus nuo Vilniaus, trauktis 
Vilniaus link, o III divizijai 
dengti priešui kelią į Kauną.

Valstybės įstaigoms tuojau 
patarta evakuotis į Kauną. Už
sienio reikalų ministerija susiri
šo su sąjungininkų komisija Su
valkuose, keldama aliarmą dėl 
tokios lenkų klastos. Komisija į 
Vilnių atvyko tik kitą dieną, kai 
ten jau buvo Želigovskio ka
riuomenė.

“Spalio 9 d., 11 vai. ryto, 
paskutiniu traukiniu išvažiavo
me iš Vilniaus su gen. Žukausku 
ir štabo likučiais - rašo pik. K. 
Žukas. - Grįžome į Kauną kaž
kaip prislėgti. Iš gėdos ir nusi
minimo nesinorėjo žmonėms į 
akis žiūrėti, tartum jie kaltintų, 
kad apvylėme jų pasitikėjimą. 
Vėliau iš anglų karinio atstovo 
mjr. Pargeter sužinota, kad vis
kas buvo daroma su žinia ir pa
laiminimu prancūzų maršalo 
Foch”.

Karo istorikas dr. A. Rukša 
daro išvadą, kad lenkų karui 
prasidėjus su bolševikais, buvo 
patarta Lietuvos vyriausybei su
organizuoti bent 40,000 durtu
vų. Taupumo sumetimais tai ne
buvo padaryta, bet netekome 
daug žemių.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

Avilių kaimo šventovė ir varpinė Zarasų krašte Nuotr. I. Ross

Vargsta
LEONAS KEROSIERIUS

Gimiau Nepriklausomoje 
Lietuvoje bežemių žemdirbių 
šeimoje. Nuo vaikystės buvau 
pratinamas prie žemės ūkio dar
bų. Gyvendavome ten, kur tėvai 
gaudavo darbo. Teko gyventi 
žymaus pasaulio lakūno Stepo
no Dariaus, perskridusio Atlantą 
1933.VII.15-17, ūkyje. 2003. 
VII. 12 minint Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno Atlanto nugalė
jimo septyniasdešimtmetį, man 
buvo suteikta galimybė S. Da
riaus gimtinėje kreiptis į didvy
rių žemiečius ir pasveikinti susi
rinkusius nuo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės XI seimo, Žuvi
ninkystės departamento prie Že
mės ūkio ministerijos ir sąjun
gos “Žuvininkų rūmai”.

1948.V.22 ankstyvą rytą 
mus vaikus pažadino stribai ir 
kareiviai. Nesulaukę tėvų, po 
dviejų dienų atvykėliai pasišali
no. Buvo rengiamasi kitiems 
trėmimams. 1948 m. pabaigoje 
teko bėgti iš Klaipėdos krašto, 
kur, sovietams leidus, gyveno
me 4 metus.

Nuo 1957 m. rugpjūčio aš- 
miestietis. Tačiau žemdirbiai ir 
kaimiečiai yra artimi ir savi. 
Jaučiu jų džiaugsmą ir skausmą 
bei problemas, slegiančias juos.

Lietuvoje kaime gyvena 
1,147 mln. gyventojų - tai 33%. 
Kaimo gyventojas 2002 m. turė
jo 295.9 litų (85.8 eurų) pajamų. 
Jos nuo 1998 m. sumažėjo 12% 
ir toliau mažėja (1 euras = 3.45 
lito).

Kaimo gyventojas 2002 m. 
gavo 265 litų (76.8 euro) valsty
bės paramos. Parama, palyginus 
su 1998 m., sumažėjo 41%.

Nuo 2001 m. prasidėjo žem
dirbių gaminių supirkimo kainų

Žiūrovai, įtemptai sekę Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimą Stock- 
holme Laiko nuotrauka

Lietuvos krepšinio rinktinė, papuošta ąžuolo lapų vainikais, laimėjusi Europos čempionatą Laiko nuotrauka

Lietuvos
ženklus mažinimas. Už 1 litrą 
pieno žemdirbys gauna 0.40 lito 
(0.116 euro). Pieno supirkimo 
kainos per pusantrų metų nuo 
2002 sausio sumažintos 36.6%. 
Kaip gyventi žemdirbiui, jeigu 
pieno 1 litro gamybos savikaina 
yra 0.49 lito (0.14 euro). Gyven
tojas parduotuvėje už 1 litrą 
2.5% riebumo pieno vidutiniš
kai moka 1.8 lito (0.52 euro). 
Pieno supirkėjai, perdirbėjai, 
pardavėjai ir valstybė už tokį 
pieną pasiima 1.4 lito (0.41 eu
ro), t.y. 3.5 karto daugiau negu 
gauna žemdirbys ir jis dar pri
moka 0.09 lito, patirdamas nuo
stolius.

Parduodamas kiaulę, žem
dirbys gauna apie 2.5 Lt/kg, jau
tį - 1.5 Lt/kg, karvę - 0.5 Lt/kg 
- tai dvigubai mažiau už gamy
bos išlaidas. Tuo tarpu už mėsos 
1 kg parduotuvėje pirkėjas mo
ka apie 8 litus.

Panaši padėtis ir kitose že
mės ūkio gamybos šakose bei 
žuvininkystėje, gaminančioje 
apie 12% maisto. Už pagamintą 
ir realizuotą gamybą kaimas 
gauna apie 0.7-0.8 bilijono litų 
mažiau nei prieš 5 metus.

Bendra skola žemės ūkio 
gamintojams 117 mln. litų (33.9 
mln. eurų), iš jų 42.6 mln. litų 
yra pradelstos skolos, kurias at
gauti vilties yra nedaug.

Nuosavybės teisės į turėtą 
žemę atkuriamos vėžlio tem
pais, o grąžinimo mechanizmas 
sustabarėjęs ir korumpuotas.

Dėl tokios padėties mažėja 
pasėlių plotai, gyvulių kiekis ir 
dirbančiųjų žemės ūkyje. Rinką 
užplūsta neatitinkantys reikala
vimų gaminiai ir kontrabanda. 
Žemdirbiai atsisako ūkinės veik
los. Kaimą krečia socialinės 
konvulsijos - nedarbas, girtuok-

kaimas
lystė, didėja asocialių šeimų kie
kis, kenčia vaikų mokslas ir jau
nimas. Supriešinami kaimo 
žmonės su miestiečiais, nors 
daugelis pastarųjų gyvena irgi 
vargingai.

Siekdami pagerinti savo pa
dėtį, žemdirbiai rengė susitiki
mus su aukščiausiais valstybės 
pareigūnais, organizavo piketus, 
mitingus, iš nevilties (kai kada 
nežymiai pažeisdami teisės nor
mas) blokavo kelius ir pasienio 
punktus, rengėsi nedalyvauti 
balsavimuose arba balsuoti prieš 
stojimą į Europos sąjungą.

Nežinau, ar kur nors civili
zuotame demokratiniame pasau
lyje egzistuoja toks žemdirbių 
eksploatavimas, kad į žemdirbių 
skausmą šauksmus, įstatymų 
pažeidimus, apgaudinėjimus ne
labai reaguoja prezidentas, sei
mas, vyriausybė.

Krepšinio 
pergalė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

je Laikas klausė: “Kada gi dar 
nuo Sąjūdžio laikų matėme to
kią trispalvių jūrą tokią visuoti
nę meilę Lietuvai?” Brolis Asti- 
jus tą laimės naktį sirgalių klube 
skelbė: “Viešpats numeta nuč 
sostų ir išaukština mažuosius”.

Kiaurą naktį aidėjo šūksniai, 
mašinų sirenos. Filosofą R. Ozo
lą sukrėtė vaizdas: moteris lietė 
kakta ant grindinio pasitiestą tri
spalvę, bučiavo ją.

Krepšininkus sveikino pre
zidentas R. Paksas (iš Jerevano), 
A. Paulauskas (iš Kinijos), A. 
Brazauskas (iš Vokietijos). Krep
šininkams numatyta skirti 
600,000 litą įteikti valstybiniai 
apdovanojimai.

Per visuotinį džiaugsmo 
šėlsmą buvo pamiršta, nepami
nėta lygiai tokia pati pergalė 
Europos čempionate Budapešte, 
pasiekta 1997 m. mūsų krepši
ninkių. Todėl visai pagrįstai K. 
Prunskienė (seimo narė ir Balti
jos moterų krepšinio lygos pir
mininkė) savo pareiškime spau
dai klausia: “Argi vyrų pergalė 
ir Lietuvos triumfas sekmadienį 
būtų buvęs mažesnis, jei būtume 
suskaičiavę ne tris pergales 
(1937, 1939 ir 2003 m.), bet ir 
1997 m. laimėtą Lietuvos krep
šininkių auksą?”

Baigdamas minėtą straipsnį 
J. Sasnauskas apie naujosios re- 
ligijos-krepšinio - atneštą visuo
tinį džiaugsmą parašė: “Dabar j į 
reikės numelioruoti į kalbas apie 
atkaklų sutelktą darbą ryžtą 
siekti užsibrėžto tikslo, apie ne
palaužiamą tikėjimo pergalę”.
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Trečioji pagal dydį alaus ga
mybos įmonė Šiaulių “Guberni
ja” savo verdamą “Ekstra” alų 
pradėjo siųsti į JAV. Jis bus par
duodamas prekybos tinkluose 
“Global Village” bei “King of 
Prussia”. Šiaulių aludariai ir 
anksčiau eksportuodavo savo 
gamybą į JAV, bet alus buvo 
skirtas emigrantams, rašo Lietu
vos rytas (2003.X.09). Į užsienį 
iš Šiaulių išvežama 24% viso iš 
Lietuvos eksportuojamo alaus 
(pernai - 12.3%). “Gubernijos” 
alus platinamas Latvijoje, Šve
dijoje, Vokietijoje, Izraelyje, 
Airijoje, JAV. Lietuvišką alų 
taip pat eksportuoja “Švyturys- 
Utenos alus”, “Kalnapilis-Vil- 
niaus tauras”, “Rinkuškiai” ir 
“Ragutis”.
NAUJOS KARINĖS PRATYBOS

Spalio 6-12 d.d. Baltijos jū
roje vyko tarptautinės karinės 
pratybos “Amber Sea 2003” 
(Gintarinė jūra 2003), kuriose 
dalyvauja kariai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Baltijos vals
tybių kariai mokėsi priimti ŠAS 
valstybių pajėgas karo atveju. 
Pratybose taip pat mokytasi mi
nų ieškojimo ir neutralizavimo, 
paieškos, gelbėjimo, Baltijos jū
ros ir jos pakrančių gynybos 
veiksmų. Ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas štabo darbo su
vienodinimui pagal ŠAS stan
dartus. Lietuvai pratybose at
stovavo karinių pajėgų laivai 
“Aukštaitis”, “Vėtra”, “Dzū
kas”, “Sūduvis”, “Skalvis”, taip 
pat KJP gynybos bataliono ap
saugos kuopos būrys.

ERZINA TRIUKŠMAS
Pasaulio sveikatos organiza

cija (PSO) aštuoniose Europos 
valstybėse atliko būsto, gyvena
mosios aplinkos ir sveikatos ty
rimą nustatyti būsto ir gyvena
mosios aplinkos veiksniams, tu
rintiems įtakos gyventojų svei
katai ir spręsti, kaip sumažinti jų 
neigiamą įtaką. Tyrime dalyva
vo po vieną miestą iš Italijos, 
Lietuvos, Portugalijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Slovakijos ir Vengrijos. Vilniuje 
tyrimai buvo atlikti 2002 m. 
gruodžio mėn. Tyrimo duome
nimis, sostinės gyventojai susi
duria su panašiomis problemo
mis, kaip ir kiti Europos miestai. 
Viena didžiausių problemų yra 
triukšmas - transporto eismas, 
kaimynai. Apie 60% apklaustų 
gyventojų nepatenkinti žiemą 
būstuose esančia per žema oro 
temperatūra, oro kokybe (dėl 
dulkių, oro taršos bei sauso oro), 
nes dauguma negali tvarkyti šil
dymo ar vėsinimo sistemos. Da
lis gyventojų skundėsi tarakonų 
ir pelių įsiveisimu, vandentiekio 
ir kanalizacijos trūkumu (miesto 
pakraščiuose). Atsižvelgiant į ty
rimus, numatoma atnaujinti ir 
plėsti būsto fondą, planuojant 
miesto plėtrą. Vilniaus miesto 
savivaldybė, Sveikatos apsaugos 
ir Aplinkos ministerijos, Valsty
binis visuomenės sveikatos
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centras bei Vilniaus visuomenės 
sveikatos centras nutarė kartu 
atlikti išsamesnę būsto ir sveika
tos tyrimo duomenų analizę, to
liau bendradarbiauti būsto ir 
sveikatos srityje, praneša BNS/- 
LGTIC.

BLOGAS PASKYRIMAS
Lietuvos rytas (2003.IX.26) 

skelbia, kad vidaus reikalų mi- 
nisteris Virgilijus Bulovas pa
skyrė neseniai baustą vidaus rei
kalų ministerijos sekretorių Joną 
Liaudanską vyriausiosios parei
gūnų kvalifikavimo komisijos 
pirmininku. Ministerio teigimu, 
pagal teisės aktus jis neturėjęs 
galimybių paskirti kito žmo
gaus. J. Liaudanskui pavasarį 
buvo skirtas griežtas papeikimas 
už valdininkui nepriderančius 
viešus politinius pareiškimus, 
jam buvo pasiūlyta “pagalvoti ir 
apie atsistatydinimą”. Jis per te
leviziją nepateikęs įrodymų ašt
riai puolė valstybės vadovus, 
policijos generalinį komisarą 
Vytautą Grigaravičių. Paskyri
mu nepatenkinti Policijos depar
tamento pareigūnai, kurių atsto
vo nėra kvalifikavimo komisi
joje. Jų manymu, “vėl gali prasi
dėti sąskaitų suvedinėjimas ir 
bandymai atleisti iš darbo prin
cipingus pareigūnus”. Naujosios 
sąjungos seimo frakcijos išpla
tintame pareiškime teigiama, 
jog sprendimas skirti J. Liau
danską į atsakingas pareigas yra 
“nesuvokiamas ir prasilenkiantis 
su elementaria logika”, rašo Lie
tuvos žinios. Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko teigimu, J. 
Liaudanskas tampa “odiozine fi
gūra” ir ministeris Bulovas tu
rėtų rimtai susimąstyti dėl šiuo 
paskyrimu padarytos žalos visai 
ministerijos sistemai.

ATRADO DEGTINĖS 
“GAMYKLAS”

Lietuvos rytas (2003.X.2) 
rašo, kad rugsėjo 30 d. Šilutės 
apylinkėse policijos pareigūnai 
rado keturis naminės degtinės 
fabrikėlius. Vienoje vietovėje 
metalo induose užraugta apie 7 
tonas ruginio raugo ir pagaminta 
beveik pusė tonos “samanės”. 
Trys naminės degtinės varyklos 
įrengtos viename Lapalių kai
me, kur katilų skaičiumi ir jų 
dydžiu, elektrifikuotu vandens 
tiekimu ir gamybos būdo našu
mu buvo aišku, kad degtinė ne
gaminama patiems, bet, kaip ži
noma, parduodama Klaipėdos 
juodojoje rinkoje. Juškaičių 
miške užtikta 6509 litrai raugo 
ir 251 litras samanės. Šilutės po
licija kartu su miškininkais ap
naikino miškuose raugyklas ir 
varyklas, ir neketina mažinti 
darbo. Šių metų pradžioje buvo 
pasirašyta generalinio urėdo ir 
policijos sutartis bendromis pas
tangomis stabdyti šią nelegalią 
veiklą Lietuvos miškuose.

NAUJAS TRANSPORTO 
PROJEKTAS

Rugsėjo 29 d. valstybės sek
retorius Darius Jurgelevičius su
sitikime su prezidentu Rolandu 
Paksu pristatė URM poziciją 
dėl tarptautinio transporto pro
jekto “2K”, kurio įgyvendini
mas Lietuvai būtų naudingas, 
nes numato dviejų uostų - 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus - 
konkurencingumą, praneša EL- 
TA/LGTIC. Krovinių tranzito 
apimtis per Klaipėdos jūrų uostą 
galėtų būti padidinta nuo 20 iki 
25 mln. tonų. Tokio projekto 
įgyvendinimas nėra naudingas 
Latvijai, nes padidėjus krovinių 
srautams į Klaipėdą, krovinių 
Latvijos uostuose gali sumažėti. 
Prezidentas patarė vadovautis 
ekonominiais apskaičiavimais. 
Rusijos ir Lietuvos uostų, gele
žinkelių bei susisiekimo minis
terijų atstovams dar nepavyksta 
galutinai susitarti dėl bendros po
litikos derinant geležinkelių tari
fus, taikomus kroviniams, gabe
namiems į Klaipėdos bei Kara
liaučiaus uostus. RSJ
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Iš Lietuvių fronto bičiulių suruoštos poilsio ir studijų savaitės 2003 m. rugpjūčio 17-24 d. Dainavos jaunimo 
stovyklavietėje, Manchester, Michigan. Nuotraukoje - po vėliavos nuleidimo dalis bičiulių, dalyvavusių poilsio ir 
studijų savaitėje. Kartu stovyklavo ir lietuvių kalbos kursantai, besimokantys lietuvių kalbos. Pastebėtina, kad jie 
antros ar trečios kartos Amerikos lietuviai, jų tarpe buvo ir kun. George Žiūraitis iš St. Louis, MO, kuris kiekvienų 
dieną atnašavo šv. Mišias, pirmų dienų angliškai, o per savaitę pramokęs užbaigė lietuviškai Nuotr. J. Urbono

Sušaudyti kryžiai
JUOZAS KUČINSKAS

Nežinau, ar kurioj šaly kaip 
Lietuvoj sodybas, pakeles dau
giau puošia kryžiai. Po karo, ka
da enkavedistų su stribais gau
jos siautėjo po Lietuvą, šalia 
Rudenų kaimo, prie kryžkelės, 
stovėjo didelis kryžius. Raudo
nųjų trys kulkos pervėrė Dievo 
kančią. Šita siaubo žinia skriejo 
iš lūpų tyliai, sukėlusi žmonių 
širdyse pasibaisėjimą. Aš, tuo
met, dar vaikas, nukeldamas ke
purę, eidavau pro tą kryžių su 
didžiausia užuojauta. Tai buvo 
dalelė žvėriškumo, sukėlusio 
manyje begalinę neapykantą ko
munizmui. Tokių sušaudytų kry
žių Lietuvoj buvo ne vienas.

Vėliau kagėbistai labai sten
gėsi, kad kur nors nebūtų pasta
tytas naujas kryžius, kurį tuoj 
pat nuversdavo. Lazdijų rajone 
dzūkeliai juos erzindavo. Žiū
rėk, kur nors miške pakelėj pas
lapčia prikalė, skersinį be jokios 
apdailos. Kagėbistai iš kailio nė
rėsi, ieškodami “kaltininkų”.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, išdygo daug daug 
puošnių kryžių.- Važiuodamas 
pro šalį, negali atsigėrėti. Kal
niškės miške, ant Didvyrių kal
no, kur 1945 metų gegužės 16 d. 
vyko garsusis mūšis, nusinešęs 
44 partizanų (iš jų 3 moterų) gy
vybes, šiandien jau pastatyta 
daugiau kaip 20 kryžių. Lentelė

Štai tas nebylus, pilnas gyvybės ąžuolas su naujuoju Rūpintojėliu

Hamilton, Ont.
HAMILTONO IR APYLIN

KĖS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
NAMŲ “Rambynas” administraci
nis komitetas praneša, kad lietuviai, 
norintys kada nors ateityje apsigy
venti “Rambyne”, turi jau dabar 
užsiregistruoti, kad užsitikrintų sau 
vietą. Valdžia kontroliuoja, ir mes 
būsime priversti butus išnuomoti 
svetimtaučiams, kurių yra labai 
daug laukiančių. “Rambyne” vieno 
miegamojo buto mėnesinė kaina yra 
mažiau negu $600, įskaitant elektrą 
ir šilumą. Adresas: “Rambynas”, 
1880 Main St. W., Hamilton. Ont. 
L8S 4P8.

“Rambyno” administracinis 
komitetas

Edmonton, Alta.
YPATINGAI GERAI pavykę 

kazino lošimai buvo surengti š.m. 
gegužės 15-16 d.d. Kazino reikalus 
tvarko bei sklandžiai vadovauja dr. 
V. Kadis.

METINĖ GEGUŽINĖ E. 
Malikausko sodyboje, netoli Chery-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650 

se užrašyti žuvusių vardai, pa
vardės ir slapyvardžiai, o ant 
vieno prasmingas užrašas: “Čia 
mūsų žemė”. Ką tinkamesnio 
besugalvosi?

Sugrįžkim į Verstaminus. 
Kai Asevičių šeimyna emigravo 
į Vakarus, jų sodybos saugoti 
pasiliko prie ąžuolo pritvirtintas 
Rūpintojėlis. Tačiau bėgant lai
kui prie to ąžuolo išdygo nauja 
sodyba, kurios abu šeimininkai 
didžiavosi partiniais bilietais. 
Rūpintojėlis nuo ąžuolo dingo 
be pėdsakų. Visi suprato, o dar 
vienas girtuoklėlis pasigyrė bu
telį vyno gavęs, kad jį sunaikin
tų. Kada girtuoklėlį ištiko insul
tas ir jis su lazda sunkiai tepa- 
ėjo, žmonės šnabždėjo, kad Die
vulis žino, ką daro.

Kęstutis Asevičius šią vasa
rą, prieš išvykdamas į Torontą, 
prie to ąžuolo pritvirtino kitą 
Rūpintojėlį. Dar kunigas paža
dėjo ir pašventinti.

Baigdamas noriu priminti, 
kad kelinininkai to ąžuolo šakas, 
nors ne visos buvo nudžiūvu
sios, nugenėjo. Tačiau ąžuolas 
pasirodė dar stiprios sveikatos 
beesąs, pasipuošė atžalomis. 
Kęstučio paprašyti kelininkai, 
nors ir buvo ketinę jį nukirsti, 
ąžuolą paliko gyvuoti. Naujasis 
Rūpintojėlis irgi, tikėkime, ne
bus sunaikintas, nes jo kaimynai 
vargu ar kompartijos bilietus dar 
beturi.

hill vietovės, įvyko š.m. rugpjūčio 
10 d. Dalyviai gražioje aplinkoje 
prie suneštinių valgių jaukiai pa
bendravo ir praleido sekmadienio 
popietę.

ATSISVEIKINIMO POBŪ
VIS su Diana Špokiene bei jos šei
ma įvyko Lietuvių Namuose š.m. 
rugpjūčio 24 d. Diana baigė Ed- 
montono universitete lingvistikos 
fakultetą (specialybė - vokiečių 
kalba ir literatūra) ir gavo darbą 
Wilfred Laurier universitete Water
loo, Ont. Atsisveikinimo kalboje B- 
nės pirm. K. Žolpis sveikino būsi
mą profesorę, palinkėjo geros sėk
mės. Bet kartu ir apgailestavo, kad 
mūsų apylinkė prarado daugelį metų 
stropiai valdyboje dirbusią sekretorę. 
Diana taip pat atlikdavo ir kitas parei
gas, vadovaudavo renginiams, kartais 
paskambindavo pianinu.

EMILIJA KAROSIENĖ šei
mos, artimų giminių, kaimynų bei 
draugų tarpe š.m. rugsėjo 21 d. at
šventė 80-tąjį gimtadienį. Pobūvis 
Lietuvių Namuose jaukiai praėjo 
bendros vakarienės metu grojant 
švelniai muzikai. Vakarienė, pa
ruošta Helen Papley bei talkinant 
dukrai Nijolei, sulaukė daug pagy
rimų. Sukaktuvininkę sveikino B- 
nės pirm. K. Žolpis ir įteikė bendrą 
lietuvių dovaną. Oficalios dalies 
pabaigoje lietuvių kalba sveikino 
Danguolė Eleniak, paminėdama 
Emiljos parašytą ir 2002 m. išleistą 
knygą “Karo audrų sūkuryje”. J.P.

Lietuva
Amerikos

dienraštyje
EDVARDAS ŠULAITIS
Šiais laikais Lietuvos vardas 

netaip dažnai plačiau nuskamba 
Amerikos didžiosios spaudos 
puslapiuose. Su ilgesiu tenka 
prisiminti Lietuvos laisvėjimo 
laikotarpį bei pirmuosius naujai 
atkurtos Nepriklausomybės me
tus, kai rašiniai apie mūsų tėvy
nę pasirodydavo dažnai, neretai 
pirmuose dienraščių puslapiuose.

Tad maloniai teko nustebti 
The New York Times dienraščio 
sekmadieniniame priede The So
phisticated Traveler (to dienraš
čio žurnalo antroji dalis) įdėtu 
rašiniu apie Baltijos valstybes.

Rašinio autorius - dienraš
čio vykdomasis redaktorius Bill 
Keller savo straipsnyje daugiau
siai vietos skiria Lietuvai. Tai 
ženklina ne tik jo aprašymas, 
bet ir kartu keliavusio fotografo 
Christopher Anderson nuotrau
kos iš Lietuvos.

Straipsnio autorius pažymi, 
jog jis keliavo kartu su savo 13 
metų amžiaus sūnumi Tomu ir 
kelionėje išbuvo 8 dienas, per tą 
laiką įveikęs 1,200 mylių. Iš 
Helsinkio jie atskrido lėktuvu į 
Vilnių ir čia “Avis” agentūroje 
išsinuomavęs automobilį susipa
žino su Lietuva.

Bill Keller daugiausia laiko 
praleido Vilniuje, bet buvo nu
vykęs ir į provinciją, nes aprašo 
Trakus, Kryžių kalną prie Šiau
lių, “Stalino pasaulį” prie Drus
kininkų ir kt.

Šalia kitų dalykų, jis 
pabrėžia 1991-jų metų įvykius 
Vilniuje prie televizijos bokšto 
(juos jam buvo proga tada ste
bėti), kur 13 lietuvių žuvo nuo 
rusų kulkų arba buvo sutraiškyti 
jų tankų. Tas bokštas tapo Balti
jos valstybių simboliu.

Ir šios viešnagės metu žur
nalistas lankėsi šiame televizijos 
bokšte, kuriame vyksta paroda 
pavadinta Tisą Lietuva liūdi ir 
verkia žuvusiųjų. Jis bokšto vir
šuje išgėrė “coke” ir nusipirko 
atminimui skirtus marškinėlius.

Žurnalistas išskirtinai mini 
Ritą Dapkus - Amerikos lietuvę 
(čikagiečiai ją pažįsta kaip Či
kagos lietuvę), nuvykusią padėti 
į Lietuvą nepriklausomybės są
jūdžiui įsiliepsnojus. Ši dabarti
nė verslininkė, restoranų savi
ninkė, yra pristatoma ir kaip 
Vilniaus miesto tarybos narė. 
Šis rašinys yra tikslus ir labai 
draugiškas lietuviams.

Bill Keller yra buvęs TNYT 
korespondentu Maskvoje, kai 
Lietuvoje virė lemtingi įvykiai, 
tokiu būdu jau tais metais jam iš 
Maskvos dažnai reikėjo vykti į 
Vilnių ir iš čia rašyti reportažus 
šiam vienam iš įtakingiausių pa
saulio laikraščių.

Vieno iš tokių jo vizito Vil
niuje metu pasitaikė proga ir 
man su juo pasikalbėti seimo 
rūmuose, kurių pašonėje vykda
vo įvairios demonstracijos, daž
nai nuskambėjusios visame pa
saulyje. Šis korespondentas tada 
minėjo, kad iš savo reportažų 
žada sudaryti knygą ir išleisti 
atskiru leidinių. Bet atrodo, šio 
sumanyno jam nepavyko įgy
vendinti.

• Gyvenimas he lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

JA Valstybės
JAV LB Vidurio vakarų apy

gardos tarybos narių suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 6 d. Lemonte, IL. Ja
me dalyvavo iš Čikagos ir įvairių 
apylinkių tarybos nariai bei LB 
apylinkių valdybų pirmininkai. Pir
miausia buvo pasidalinta įspūdžiais 
iš Vilniuje vykusio Pasaulio lietu
vių seimo. Jei ir buvo kilusių klau
simų, ar yra dar reikalinga Pasaulio 
lietuvių bendruomenė, tai seimas 
įrodė, kad ši organizacija plačiai 
pasitarnauja lietuvybės išlaikymui. 
Seime visi itin brangino bendradar
biavimą lietuvių gyvenančių Vaka
rų ir Rytų kraštuose. Buvo pasisa
kyta apie Lietuvių fondo ir JAV LB 
santykius bei lėšų skirstymo princi
pus. Tartasi dėl būsimos JAV LB 
krašto valdybos sudarymo. Šio su
sirinkimo dalyviai pasiūlė advokatę 
R. Narušienę kandidatuoti į JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmininko 
vietą, nes ji turinti plačius ryšius su 
Vašingtono ir Vilniaus politikais. 
Pastaroji pasiūlymą priėmė ir paža
dėjo kandidatuoti. Susirinkimas 
taip pat svarstė J. Damašiaus (Wau
kegan apylinkė) kandidatūrą į JAV 
LB krašto valdybos pirmininkus. 
Tai esąs ypatingų organizacinių su
gebėjimų žmogus, pajėgęs savo 
apylinkėje suburti naujai iš Lietu
vos atvykusius tautiečius. J. Bud
rienė 2004 m. įvyksiančios Tauti
nių šokių šventės Čikagoje organi
zacinio komiteto vardu kvietė LB 
padalinius aktyviai dalyvauti šven
tės dalyvių telkime. {Draugas, 
2003 m., 180 nr.)

Costa Rica
Šiame Centrinės Amerikos 

krašte rugpjūčio 19 d. Lietuvos ka
merinis orkestras, vadovaujamas 
maestro Sauliaus Sondeckio, baigė 
koncertinę išvyką. Tą dieną orkest
ras šio krašto sostinės San Chosė 
Valstybinio teatro pilnutėlėje salėje 
atliko baigiamąjį Costa Ricos klasi
kinės muzikos tarptautinio festiva
lio koncertą. Programa baigta ilgai 
trukusiomis ovacijomis. Publikai 
stovint, orkestras turėjo dar atlikti 
keletą kūrinių. Festivalio vadovas 
C. Antich pakvietė lietuvius kon
certuoti ir kitų metų festivalyje. 
Centrinės Amerikos kraštai - Pana
ma, Salvadoras ir Hondūras. Pasak 
maestro Sondeckio, tokie pakvieti
mai yra pats geriausias orkestro 
įvertinimas. Po koncerto Costa Ri
cos kultūros ministeris G. Saenz, 
Valstybiniame teatre surengęs pri
ėmimą, svečiams pakartojo pagei
davimą pasimatyti su jais kitų metų 
festivalyje. Po šio pasirodymo Lie
tuvos kamerinis orkestras išvyko į 
Šveicariją dalyvauti “September 
Musicale” festivalyje Montrč vieto
vėje. (ELTA)

Gudija
Prie Lietuvos ir Gudijos sie

nos yra gražus kadaise kovose pasi
žymėjęs, piliakalnis, o šalia jo - ne-
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didelis miestelis Rodūnia. Čia se
niau gyveno daug lietuvių, saugoju
sių lietuvių kalbą, papročius ir tra
dicijas. Dabar šio miestelio būklė 
pasikeitusi. Lietuvai atgavus nepri- 
klausombybę, pradeda čia atgyti 
lietuviška dvasia. Buvo įsteigtas 
Lietuvių visuomeninis susivieniji
mas, pavadintas “Gintaro” vardu. 
Jam dabar vadovauja V. Valatkaitė- 
Drobyševskaja. Steigiant šią orga
nizaciją, daug pasidarbavo I. Šime- 
lionis, dr. G. Krisiūnienė, V. Gruz
dys, P. Mikšys ir kiti tautiečiai, kilę 
iš Rodūnios ir jos apylinkių. Jau 
septinti metai veikia lietuvių sek
madieninė mokykla, kurią lanko ir 
suaugusieji. Mokykla veikia val
džios vidurinės mokyklos patalpo
se. Mokoma lietuvių kalbos ir etno
kultūros. Veikia taipgi dainų an
samblis “Ramunė”. Dažnai koncer
tuojama Gardine, Lydoje, Pelesoje 
ir kituose lietuvių telkiniuose. Šiais 
metais sekmadieninėje mokykloje 
darbuojasi Pelesos lietuvių viduri
nės mokyklos mokytojai: N. And- 
rašaitienė, A. Česonienė, S. Čepo
nis, A. Kodytė ir vienos mokyklos 
muzikos mokytoja T. Tkačiuk. Ke
lerius metus šiai mokyklai vadova
vo L. Šumskaja, o pastaruoju laiku 
- Rodūnios antrosios vidurinės mo
kyklos direktoriaus pavaduotoja, 
veikli LB narė L. Augulytė-Kusoit. 
Rodūnioje ir apylinkėse yra šven
čiamos lietuvių tradicinės šventės: 
Kalėdos, Užgavėnės, Velykos, Jo
ninės ir kt. Taipgi Rodūnioje orga
nizuojamos lietuvių kultūros die
nos. {Pasaulio lietuvis, 2003 m., 7- 
8 nr.)

Australija
Melburno lietuvių parapija 

rugsėjo 3 d. atsisveikino su kun. 
Egidijumi Amašiumi, grįžtančiu at
gal į Lietuvą. Švč. Marijos Jūros 
žvaigždės šventovėje buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos. Mišias 
su išvykstančiu kun. E. Amašiumi 
koncelebravo kun. J. Petrauskas ir 
vietinės parapijos klebonas kun. 
Martin. Pamaldose dalyvavo keturi 
muzikiniai vienetai: parapijos cho
ras, “Dainos” vyrai, Melburno lie
tuvių kanklių ansamblis ir R. Ma- 
čiulaitienės bei B. Kymantienės du
etas. Taip pat R. Mačiulaitienė var
gonais pagrojo kun. E. Amašiaus 
sukurtą giesmę. Po pamaldų vaišės 
vyko Lietuvių namų salėje. Atsi
sveikinimo žodžius tarė: parapijos 
tarybos pirm. H. Antanaitis, Mel
burno Lietuvių klubo pirm. A. Ka- 
saitis, LB apylinkės valdybos vardu 
Z. Augaitis, parapijos choro pirm. 
E. Šidlauskas, skautų “Džiugo” 
tunto ir “Dainos” sambūrio vardu 
D. Lynikienė, Melburno lietuvių 
pensininkų sąjungos pirm. A. Tom- 
kevičius, Socialinės globos moterų 
pirm. J. Žalkauskienė, vietinės pa
rapijos klebonas kun. Martin, Lie
tuvių katalikių moterų draugijos 
pirm. H. Statkuvienė, Australijos 
lietuvių katalikų federacijos pirm. 
R. Mačiulaitienė, perskaičiusi ir 
Adelaidės lietuvių kun. J. Petrausko 
atsisveikinimą. Visų kalbėtojų žo
džiuose atsispindėjo nuoširdi pa
garba ir meilė jaunam kunigui bei 
liūdesys, netekus Melburno lietuvių 
bendruomenės stipraus šulo. Jam 
buvo ypač padėkota už lankymą 
užmirštų ir apleistų ligonių. Taipgi 
pasidžiaugta ir kunigo meniniais 
sugebėjimais. Kun. E. Amašius sa
vo žodyje padėkojo visiems atski
riems asmenims ir organizacijoms, 
klebonui kun. Martin už visokerio
pą pagalbą. Pažadėjo visada savo 
širdyje palaikyti vietelę Melburno 
lietuviams. {Tėviškės aidai, 2003 
m., 18 nr.) J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m.......... 4.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Ilgai lauktoji knyga “Broliai Juškos”
LAIMA BURKŠAITIENĖ

Pavasarėjančią kovo 29 d. 
(2003) į Marijos ir Jurgio Šlape
lių knygyno-muziejaus duris Pi
lies gatvėje vienas po kito pa
sukdavo Vilniaus pažangiosios 
visuomenės atstovai. Čia susiti
ko įvairių profesijų žmonės: li
tuanistai, rašytojai, aktoriai, dai
nininkai, pianistai, etnomuziko
logai ir 1.1. Muziejus, kuriame 
paprastai vyksta svarbūs kultūri
niai įvykiai, tą dieną paminėjo 
daug metų laukiamos knygos 
pasirodymą. Tai Antano Moc
kaus (1918.IX.7 - 1995.11.21) 
knyga apie Antaną ir Joną Juš
kas {Broliai Juškos. Lietuvių 
liaudies dainų rinkėjai ir leidė
jai” / Spaudai parengė Stasys 
Skrodenis. - Vilnius, “Tyto Al
ba”, 2003). Kaip minėta, rinkosi 
ne tik etnomuzikologai ir litua
nistai, kuriems ši knyga buvo 
skirta, bet ir menininkai atlikė
jai. Visą gana ilgą ir turiningą 
vakarą, kuriame profesorius S. 
Skrodenis pristatė A. Mockaus 
1955 m. parašytos disertacijos 
variantą, skambėjo muzika iš 
Juškų (ir ne Juškų) kūrybinių lo
bynų. Šiame vakare, pasidabinu
si lietuvių tautiniais drabužiais, 
nemažą vaidmenį atliko A. 
Mockaus našlė Valerija, litua
nistė, šios knygos iniciatorė, va
karo organizatorė, būdama ir ve
dėja, ir pranešėja, ir šeimininke.

1968 m. vasarą, prieš Anta
no Juškos 150 gimimo metinių 
sukaktį, buvau pakviesta į Vil
niaus universiteto lituanistų su
rengtą tautosakinę ekspediciją 
Veliuonoje. Neseniai buvau iš
studijavusi Juškos melodijų rin
kinį (tai buvo diplominio darbo 
tema), todėl su didžiausiu įkvė
pimu ir entuziazmu vaikščiojau, 
kaip man atrodė, Juškos min
džiotais takais, ieškodama jo su
rinktų dainų atgarsių ir grožėda- 
masi Panemunės gamta. Kartą, 
stovėdama Veliuonos aukštu
moje, kur plačiai atsiveria žali 
Nemuno krantai, romantiškai 
mąsčiau: štai čia, ant šio kalno 
turėtų būti perkelti Antano Juš
kos palaikai. Tada dar nežino
jau, kad kruopštusis lituanistas

Minčių šiupinys
Kai jį drabstė purvais, jis 

guodėsi: purvas būna ir gydo
masis.

Nejuokaukite su ugnimi: ji 
nesupranta jumoro.

Jis ėjo pirmyn, tik pirmyn, 
bet ratu.

Kvailas šuo puola lazdą, o 
ne mušėją.

Vyras be stuburo, tačiau su 
užnugariu.

Jis drąsiai rėžė savo virši
ninkui... komplimentus.

Kai gerumas kvailas, žiau
rumui proto netrūksta.

Kaulas šuniui - dar ne arti
mo meilė.

Koks bebūtų gražus muilo 
burbulas, bet jis vis tiek sprogs
ta.

Jie mažai kalba, nes turi 
daug ką pasakyti.

Išminčius mato savo men
kystę, o nemokša - savo didybę.

Vienišą vilką ir šunų loji
mas džiugina.

Šalia trupinių ir žvirblis di
delis.

Cukrus jam reikalingas tam, 
kad pažintų pipirų skonį.

Liūtas galingas, bet mušėjo 
nebijo.

Geriausia valdžia ta, kuri 
nereikalinga.

Seno stulpo prisiminimai: 
prie manęs sustodavo daug kil
mingų šunų.

Jeigu uždarysi visas duris 
klaidoms, tai ir tiesa neateis.

Nedaryti žmonėms pikto - 
dar nereiškia būti geru žmo
gumi.

Kuo žmogus ilgiau vaikas, 
tuo jis ilgiau gyvena.

Lengviausia suskaičiuoti 
baltas varnas.

Jei nebūtų kalnų - nebūtų ir 
kalnų erelio.

Norint prisipažinti savo 
kvailystes, reikia būti gudriu 
žmogumi.

Viena gėlė vainiko nesu
daro.

Gyvenimo dramos vyksta 
be repeticijų.

Dykas gyvenimas - tai pir
malaikė senatvė.

Į dantis gali gauti ir be
dantis.

Parinko -
Vytautas Kutkcvičius 

ir brolių Juškų veiklos tyrinėto
jas Antanas Mockus jau 1951 
m. aplankė Kazanėje Juškų kapą 
ir pradėjo rūpintis palaikų per
kėlimu į Lietuvą. Po daug kai
navusių pastangų tai įvyko tik 
1990 m. Pradėjusi skaityti nuo 
knygos pabaigoje įdėto Antano 
Mockaus straipsnio Brolių Juš
kų sugrįžimas į Lietuvą {Kultū
ros barai, 1994, nr. 11, psl. 68- 
73), sužinojau apie Juškų kelio
nės į Lietuvą odisėją.

Knyga parengta pagal A. 
Mockaus dar 1955 m. apgintą 
disertaciją (pats autorius šios 
knygos išleisti nesuspėjo). Ver
tinant ją, dėmesys koncentruoja
si ne tiek į knygos turinį (jis iš 
dalies žinomas iš Mockaus pa
skelbtų darbų), ne įjos vienokio 
ar kitokio pabūdžio analizę, bet 
į sukeltas asociacijas, kurios pa
žadina dėkingumo jausmą kny
gos autoriui, didelę savo gyveni
mo dalį paskyrusiam brolių Juš
kų lituanistinei veiklai studijuoti 
ir propaguoti, o ypač - sunkiau
siomis aplinkybėmis jų palaikų 
pergabenimui į gimtąją žemę. 
Kita dėmesio pusė — A. Juškos 
asmenybei, jo nenusakomam 
pasišventimui gimtosios kalbos 
turtams, dainų rinkimui, kurias 
jis užrašinėjo su melodijomis - 
be jų šiandien būtų kur kas skur
desnė, o gal tiesiog skurdi tauto
sakinė ir etnomuzikologinė lie
tuvių literatūra.

Šiandien kiekvienas besido
mintis tautosaka žino arba ir turi 
(prieš gerą pusšimtį metų įsigiję, 
o dabar tik antikvaruose ar pri
vačiai už didžiules sumas nusi
pirkę) penkias storas, rudame 
viršelyje aukso spalvos orna
mentais papuoštas knygas. Tai 
Lietuviškų dainų (3) ir Svotbinių 
dainų (2) tomai. Nė nebandome 
įsivaizduoti, kad jų galėjo ir ne
būti. Tokio pakartotinio A. Juš
kos dainų leidimo galbūt būtu
me sulaukę tik greta J. Basana
vičiaus Ožkabalių dainų, V. 
Kalvaičio Prūsijos lietuvių dai
nų bei kitų šiais laikais leidžia
mų pakartotinių tautosakos lei
dinių.

Dabar galime sakyti, kad ne 
viena tautosakininkų ir etnomu
zikologų karta augo ir tobulėjo 
savo profesijoje, studijuodamos 
Juškų tomus, kuriuose paskelbta 
beveik 3000 dainų, iš kurių 
1780 su melodijomis. Būtent tai, 
kad naujoje laidoje paskelbtos ir 
melodijos, suteikė rinkiniams 
didelį populiarumą muzikų ir 
folkloro propaguotojų tarpe. 
Čiurlionytė buvo pakviesta sure
daguoti melodijas. Čia vėl gali
ma prisiminti ilgą, beveik 20 
metų užtrukusią A. Juškos užra
šytų melodijų rengimo spaudai 
epopėją. Nors rinkinys, kuris 
buvo išleistas Krokuvoje 1900 

Mississaugos muziejų “Atvirų durų” dienų rugsėjo 14 dalyvavo ir 
KLB niuziejus-archyvas. Susirinkusios verpėjos demonstravo savo 
meną Nuotr. R. Otto

KLB muziejaus direktorė dr. R. Mažeikaitė (viduryje) ir talkininkė M. 
Vasiliauskienė domisi viešnios verpėjos darbu Mississaugos muziejų 
“Atvirų durų” dieną, įvykusią š.m. rugsėjo 14 d. Nuotr. R. Otto

m. {Melodje ludowe litewskie 
zebrane przez s.p. księdza Anto- 
niego Juszkiewicza) caro cenzū
ros nepatyrė, tačiau turėjo kitų 
labai rimtų problemų.

J. Čiurlionytė rašė: “Kroku
vos mokslų akademijai, apsi
ėmusiai išleisti šį didelį melodi
jų rinkinį, nelengva buvo surasti 
muziką specialistą, kuris mokė
tų lietuvių kalbą ir būtų su lietu
vių liaudies dainomis tiek susi
pažinęs, kad galėtų jas tinkamai 
paruošti spaudai. Tokio žmo
gaus neradus, turėjo imtis reda
guoti rinkinį žmonės, kuriems 
lietuvių liaudies daina buvo vi
sai naujas dalykas. Vienintelis 
liaudies dainų žinovas redakto
rių tarpe buvo Oskaras Kolber- 
gas...”. O. Kolbergas, neįpusė- 
jus redagavimui, mirė.

Verta priminti, kokios atsa
komybės ėmėsi kiti mokslinin
kai, supratę didžiulę rinkinio 
vertę. A. Mockus rašė: “Koper- 
nickis darbo ėmėsi su didele 
meile ir pasiaukojimu, nors jau 
buvo sulaukęs 65 metų amžiaus. 
Apie natas jis neturėjo jokio su
pratimo ir nemokėjo lietuvių 
kalbos. Tačiau tai nesutrukdė 
jam imtis rinkinio redagavimo 
darbo. 1890 m. rudenį su žody
nu jis jau skaitė lietuvių liaudies 
dainas, nors apskritai lietuvių 
kalbos mokymasis sekėsi sun
kiai. <...> Jis taip pat susipaži
no su elementariais muzikos 
teorijos dalykais...”. Autorius iš 
krokuviškio rinkinio pratarmės 
cituoja ir J. Baudouino de Cour
tenay, kuriam po L Kopemickio 
mirties taip pat teko redaguoti: 
“Taip, nebūdamas muzikalus iš 
prigimties, nei susipažinęs su 
muzikos teorija, tapau nolens 
volens didelio muzikinio leidi
nio redaktoriumi”. Galutinėje 
redakcijoje dalyvavęs kompozi
torius Z. Noskovskis taip pat tu
rėjo problemų - nemokėjo lietu
vių kalbos, be to, ir lietuvių 
liaudies dainų specifikos nepaži
no. Dėl šių ar dėl kitų priežas
čių, J. Čiurlionytės teigimu, rin
kinys turėjo tam tikrų trūkumų.

Knyga, be abejonės, bus 
skaitoma. Čia kur kas plačiau 
sužinosime apie A. Juškos su
rinktų dainų sudėtingą leidybos 
istoriją ir surinkėjo asmenybę.

Perskaitęs šią knygą, jautie
si pabuvojęs Veliuonos aukštu
mose, Vilkijos muziejuje ar pa
siklausęs veliuoniškių dainų 
koncerto. Nors knygoje Broliai 
Juškos ir nėra Antano Juškos 
užrašytų dainų platesnės apžval
gos ar vertinimo, tačiau jų vertė 
akivaizdi autoriaus parengtoje 
naujoje 1954-55 m. dainų laido
je. Dabar daina “iš Juškos” - 
vertybė.

Detalė iš tremtinių kryžiaus papėdės Zarasų šventoriuje Nuotr. I. Ross

Poetė iš Pamario gimtinėje
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Kiekvienam, išklydusiam į 
svetimus kraštus, malonu prisi
minti gimtinę, sugrįžti į ją, pa
klaidžioti vaikystės takais, iš
vysti senų draugų veidus. Poetui 
šis sugrįžimas, tai sugrįžimas į 
savo kūrybos ištakas. Nenuosta
bu, kad Pamaryje, Šilutės mies
te, gyvenanti poetė Dalia Zam- 
bacevičiūtė-Zibaitienė mielai su
tiko dalyvauti savo kūrybos va
kare Jurbarke. Mat čia ji gimė, 
1955 m. baigė vidurinę mokyklą, 
čia sukūrė pirmuosius posmus.

Jurbarko kultūros centre su
sirinkusiems poetės jaunystės 
draugams ir šiaip poezijos mė
gėjams Dalios Žibaitienės kūry
bą pristatė jos kolegė Šilutės 
Martyno Mažvydo vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoja - metodininkė 
Dalia Šulcienė. D. Žibaitienė il
gai rašė eilėraščius, kuriuos slė
pė stalčiuje ir niekam nerodė. 
Tik 1997 m. ji pagaliau išleido 
savo pirmąją lyrikos knygą 
Paukštis giesmę kartos. Joje su
skambo džiaugsmo, tragizmo, 
žmogaus likimo temos, žavėji
masis Dievo sukurtu pasauliu. 
Šalia dainingų posmų rinkinyje 
buvo užtinkami ir gilūs filosofi
niai apmąstymai. Skaitytojas 
juose galėjo pasisemti ir vilties 
ir gyvenimo šviesių spalvų.

2000 m. pasirodė D. Žibai
tienės antra poezijos knyga Ap
mąstymų mūša, kurioj buvo su
dėti 1997-1999 m. sukurti eilė
raščiai. Su poetei būdinga jaus
mo ir logikos derme joje buvo 
atskleistas pasaulio grožis ir su
dėtingumas, daugiaprasmio lai
ko samprata. Rinkinys pasižy
mėjo poetinės formos įvairove 
bei posmų ekspresija.

2003 m. iėjo iš spaudos Da
lios Žibaitienės trečias eilių rin
kinys Ne vienas. Ši knygutė

Atsiųsta
Jonas Kiinca, VIENAS GY

VENIMAS, VIENAS PASAU
LIS. Užsienio lietuvio prisimini
mai, išgyvenimai, mintys. Vilnius, 
2003 m., 176 (16) psl. Leidinys 
gaunamas tik Lietuvos knygynuose.

Jonas Petras Kedys, ŠEIMA, 
TAUTA, VALSTYBE. Kaunas, 
2003 m., 240 psl. Spausdino UAB 
“Judex” (A. Juozapavičiaus pr. 82a, 
LT-3003, Kaunas). Šiame leidinyje 
sutelkti autoriaus straipsniai įvai
riuose laikraščiuose ir jo paties lei
diniuose.

Stasvs Gentvilas, KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ TARNY
BOJE. Dokumentinė apybraiža 
apie kunigą Joną Kučingį. UAB 
“Dobilo” leidykla “Jonava” (Kostas 
Federavičius, Kauno g. 6, LT 5000 
Jonava). Jonava, 2003 m., 224 psl. 
Tiražas - 200.

MITTEILUNGEN AUS 
BALTISCHEM LEBEN, Num
inei 3 (2003), August 2003. He- 
rausgeber - Baltische Gessellschaf- 
tin in Deutschlande. V. Druck und 
Versand - Deutsch - Baltische Ge- 
meinschaft zu Riga, Johann Danos, 
Aglonas 56, LV 1057 Riga, Lett- 
land. Šio leidinio straipsniai - tik 
apie Estiją ir Latviją.

skyrėsi nuo kitų tuo, kad joje 
sudėti eilėraščiai buvo skirti 9- 
13 m. vaikams. Autorei, ilgus 
metus dirbusiai pedagoginį dar
bą ir išauginusiai ne vieną savo 
vaikaitį, nesunku buvo įsijausti į 
vaikų mąstyseną, jų dvasinį pa
saulį, jų lūkesčius ir išgyveni
mus. Poetė pabandė įteigti vai
kams sampratą, kad jie yra pa
saulyje ne vieni, kad gyvendami 
su visa supančia gamta, privalo 
ją saugoti. Posmuose suskamba 
ir Pamario krašto savitumas. 
Štai eilėraščio apie to krašto Šy
šos upę lengvai įsimintinas pos
mas:

Netriukšmaukim! Ša, ša, ša!
Laužia jau ledus Šyša!
kur išplauks, 
kur ištekės, 
į marias ką išlydės 
su valtelėm 
ir kanojom 
pro beržynus 
ir šilojus, —
pro lankas, kur valdė Šojus.

Knygutę skaitantis suaugęs, 
žmogus irgi joje ras nemažai gi
lesnių prasmių. Ją gražiai ilius
travo Šilutės vaikų dailės mo
kyklos mokiniai. Susipažinęs su 
knygos rankraščiu poetas Kazys 
Bradūnas palinkėjo jam sėkmin
go kelio į jaunųjų skaitytojų šir
dis.

Į susirinkusius kreipėsi ir 
poetė Dalia Žibaitienė. Ji prisi
pažino, kad jai labai malonu pa
būti čia, vaikystės žemėje, kur, 
anot jos, ir dangus gražiausias, 
ir obuoliai skaniausi. Poetė pasi
sakė, kad jau spausdinama ket
virtoji jos eilėraščių knyga Balta 
tyla. Joje skaitytojas ras ir vai
kystės prisiminimus ir posmų, 
skirtų įžymiems tautiečiams, ir 
religinių motyvų. D. Žibaitienė 
perskaitė keletą eilėraščių iš bū
simos knygos.

<5\yč\y> ČN\->č\y’ č\yč\y <5

paminėti
MUZIKOS ŽINIOS, 2003 

metai, 254 nr. Redaktoriai - Kazys 
Skaisgirys, Stasys Sližys. Leidėjas 
- Šiaurės Amerikos lietuvių muzi
kų sąjunga. Administratorius - An
tanas Giedraitis, 7310 S. California 
Ave., Chicago, IL 60629, USA.

LITUANUS, Lithuanian Quar
terly Journal of Arts and Scien
ces. Volume forty-nine, Number 
three. Fall 2003. Edditorial office - 
Violeta Kelertas. Administration: 
Lituanus, Arvydas Tamulis, 47 
West Polk Street, Suite 100-300. 
Chicago, IL, 60605-2000, USA. In
dividual subscriptions - $20.00 per 
year, library and institutions — 
$30.00 per year.

Petras Jakštas, KNYGOS. 
Parengė, įvado straipsnį ir paaiški
nimus parašė Domas Kaunas. Re
daktorė - Audronė Sakalauskaitė. 
Dailininkė - Lina Žukauskienė. Iš
leido ir spausdino UAB “Petro of
setas” (Žalgirio g. 90, LT-2005 Vil
nius. Vilnius), 2003 m., 169 psl. 
Tai buvusio nepriklausomos Lietu
vos karininko, visuomenės veikėjo, 
bibliofilo atsiminimai, spaudai pa
ruošti prof. Domo Kauno, su plačiu 
pastarojo įvadu. Kaina - 15 litų.
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□ I. III llilll II VEIKLOJE
Žurnalas Pasaulio lietuvis 

nuo šių metų lapkričio mėnesio 
bus leidžiamas Punske, spausdi
namas “Aušros” spaustuvėje. 
Leidėjas pasilieka tas pats - Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdyba, redaktore paskirta Ži
vilė Makauskienė. Korespon
denciją reikia siųsti šiuo adresu: 
Wydawnictwo “Aušra” (Pasau
lio lietuviui), ui. Mickiewicza 
23, 16-515 Punsk, woj. padlas- 
kie, Polska. Inf.

Klaipėdos universiteto (KU) 
miesteliui šiemet sukanka 10 
metų. Per tą laikotarpį jame įsi
kūrė beveik visi uostamiesčio 
aukštosios mokyklos fakultetai. 
1993 metų rugpjūčio 30 dieną 
buvo pasirašytas perdavimo-pri- 
ėmimo aktas." Šiuo dokumentu 
tuometinės sovietinės kareivi
nės, dalyvaujant miesto vado
vams Vytautui Čepui ir Bene
diktui Petrauskui bei universite
to vadovams ir čia buvusios so
vietinės armijos aukštiems kari
ninkams, buvo perduotos Klai
pėdos universitetui. Pastatų an
samblis buvo statomas su per
traukomis nuo 1904 iki 1907 
metų ir buvo skirtas vokiečių 
kariuomenės pėstininkų batalio
nui. 1923 metais lietuviai, už
ėmę Klaipėdą, čia įkurdino pės
tininkų pulką. Po II pasaulinio 
karo kareivinėse buvo dislokuoti 
sovietų kariuomenės daliniai, 
pristatyta daug naujų neišvaiz
džių pastatų, senieji buvo ap
griauti.

Pirmasis restauruotas jau 
universitetui priklausantis pasta
tas buvo iškilmingai atidarytas
1996 metais - jame Gamtos ir 
matematikos mokslų fakultetas.
1997 metų spalį baigtas restau
ruoti antrasis rektoratui ir sena
tui. Po trejų metų restauruotas 
Evangeliškosios teologijos cent
ras, o dar po dvejų - Humanita
rinių mokslų fakulteto pastatas. 
Penktasis komplekso pastatas 
pradėtas restauruoti 2001 me
tais. Šiemet jame jau įsikūrę KU 
senatas, leidykla, ūkio dalis, 
knygynas ir posėdžių salė.

Graikijoje posėdžiavusios 
Pasaulio paveldo miestų organi
zacijos (PPMO) visuotinio susi
rinkimo dalyviai iš 87 miestų 
vienbalsiai pritarė, kad Vilnius 
2009 metais būtų paskelbtas Eu
ropos kultūros sostine. Šią džiu
gią naujieną paskelbė iš susirin
kimo grįžęs Vilniaus miesto 
burmistras Artūras Zuokas. To
liau dėl Vilniaus paskelbimo 
Europos kultūros sostine su Eu
ropos sąjungos atstovais turės 
derėtis Kultūros ministerija. 
Graikijoje Vilnius pelnė šį spe
cialų garbės žymenį už svarbų 
indėlį į tarptautinę veiklą bei 
kartu su 23 Europos miestais 
buvo apdovanotas už senamies
čio atgaivinimą. Susirinkime A. 
Zuokas pristatė Vilniaus sena
miesčio atgaivinimo raidą nuo 
1996 metų. Prieš susirinkimą A. 
Zuokui buvo pranešta, kad jis 
patvirtintas naujai PPMO vice
prezidento kadencijai dar dve
jiems metams. Vilnius siekia 
2009 metais iškovoti teisę rengti 
PPMO visuotinį susirinkimą.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo metu KLB valdybos pirm. Rūta 
Žilinskienė (kairėje) ir Švietimo komisijos pirm. Vida Stanevičienė 
aplankė Lietuvos Švietimo ministeriją

Antanas Juodvalkis, eko
nomistas, žurnalistas, visuome
nės veikėjas, š.m. rugsėjo 13 d. 
mirė Čikagoje, sulaukęs 91 me
tų amžiaus. Gimė Jurgiškiuose, 
Salako valse., Zarasų apskr. 
Nuo 1936 m. Neo-Lituania na
rys, vėliau pirmininkas. Per 
okupacijas dalyvavo pogrindi
nėje veikloje, 1944 m. pasitrau
kė į Vakarus. 1949 m. atvyko į 
JAV. Visą laiką priklausė Lietu
vių bendruomenei, ėjo įvairias 
pareigas. Buvo ilgametis Lietu
vių fondo informacijos vadovas, 
Žurnalistų sąjungos narys. Rašė 
į Draugą, Darbininką, Naująją 
viltį, Tėviškės žiburius. Buvo 
apdovanotas ALTos, LF, JAV 
LB Kultūros tarybos premi
jomis.

Trišalė bendradarbiavimo 
programa 2003-2005 metams 
buvo pasirašyta Baltijos minis- 
terių tarybos Kultūros komiteto 
posėdyje. Pagal ją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos menininkai 
bei specialistai bus skatinami 
aktyviau dalintis patirtimi ir pa
žinti kaimynų meną bei kultūrą: 
dalyvauti muzikos, operos, bale
to, dainų, šokių, folkloro bei fil
mų festivaliuose, konkursuose, 
meno parodose ir kituose kultū
riniuose renginiuose, vykstan
čiuose šiose valstybėse. Baltijos 
valstybės tęsia įsipareigojimą 
keistis informacija apie Kultūros 
ministerijų teisinius aktus ir dar
bą, muziejų ir bibliotekų admi
nistravimą, profesinių sąjungų 
veiklą muziejų ir bibliotekų 
mokslo srityje. Taip pat bendra
darbiavimas bus skatinamas 
naujų informacinių technologi
jų, teatro, intelektinės nuosavy
bės, specialistų ir žinovų mainų 
ir kitose srityse. Sutartis patvir
tina įsipareigojimą organizuoti 
konferencijas įvairiais kultūros 
politikos klausimais. Viena to
kių konferencijų, UNESCO re
komendacijų dėl menininko sta
tuso ir Florencijos sutarties įgy
vendinimas Rytų ir Centrinėje 
Europoje, įvyks Vilniuje š.m. 
lapkritį.

Vilniaus Šv. Mikalojaus 
šventovėje restauratoriai baigė 
atnaujinti unikalius tapybinio de
koro kūrinius: restauruotas XVII 
š. kryžius, XVIII š. baliustrada 
ir du kryžiai Triumfo arkos šo
nuose. Atliekant remontą, šiau
rinėje šventovės sienoje rasta 
baroko laikotarpio tapyba, apie 
kurią iki šiol nebuvo žinoma. 
Ne visai atidengti keturi lauke
liai parodė, kad tai dekoratyvinė 
polichroninė tapyba, kurios mo
tyvuose pavaizduotos angeliukų 
galvos, simboliai ir stilizuoti au
galų fragmentai. Sienoje prie 
Triumfo arkos atidengti du kon- 
sekraciniai kryžiai, brandaus ba
roko tapyba, manoma, buvo nu
tapyti po 1744 metų gaisro. Pir
mą kartą dokumentuose paminė
ta 1387 metais, ši šventovė lai
koma seniausiu Lietuvoje išliku
siu sakraliniu mūro pastatu. G.K.

• Paveikslas yra poema be žo
džių (Horacijus).
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........................ 1.25%
180-364 d. term.ind.............. . ......1.55%
1 metų term, indėlius.................. 1.75%
2 metų term, indėlius.................. 2.00%
3 metų term, indėlius.................. 2.35%
4 metų term, indėlius.................. 2.75%
5 metų term, indėlius.................. 3.05%
1 metų GlC-mėn.palūk................ 1.50%
1 metųGIC-met. patuk................2.00%
2 metų GlC-met. palūk................ 2.25%
3 metų GlC-met. palūk................2.60%
4 metų GlC-met. palūk................ 3.00%
5 metų GlC-met. palūk................ 3.30%
RRSP, RRIF irOHOSP

“Variable”...............................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind...... 2.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 3.55%
Taupomąją sąskaitą iki.............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................... 0.40%

Asmenines paskolas 
nuo.....................5.50%

Sutarties paskolas 
nuo.....................5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................... 3.95%
2 metų......................... 4.00%
3 metų......................... 4.60%
4 metų......................... 4.95%
5 metų......................... 5.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............. 4.50%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

ŠARŪNAS JASIKEVIČIUS, paskelbtas naudingiausiu varžybų krepšinin
ku, baigmės rungtynėse dėl Europos čempionato veržiasi pro Ispanijos 
gynėją. Lietuva nugalėjo Ispaniją 93:84 Nuotr. El Pais (2003.IX.15)

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

Kiti patarnavimai "INTERAC-PLUS” kortelė____

K A N A D O S ĮVYKIAI

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE LTD.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto

z A JUMS TIK 
KAINUOS

AJ ^3'/2%
išviso
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SKAMBINTI

TEODORUI

416-879-4937

SCARLETT-EGLINTON, 3 miega
mųjų “condo”. Pasakiškai gražus 
vaizdas, matosi golfo aikštelė ir 
upė bei Toronto miestas. Visuo
se kambariuose kietos grindys, 
pagerinta virtuvė. Paskubėkit- po
mirtinis pardavimas. Prašo $229, 
500.

STANULIUI,b.a.
Associate Broker

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

DR. STASYS DUBICKAS
dantų gydytoms

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

'ST- ■■r.f- r-JzrCrSr

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 

(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO. ON M8Z 2X3

Paskutinė data 
kalėdiniams siuntiniams -

^MARGUTIS
’0^7 4134 Dundas St. West, Toronto, ON, 

M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mente, kur buvo pagerbti šie žu
vę kariai, buvo kritikuojama vy
riausybė dėl šykštaus karių ap
rūpinimo. Kanada šiuo metu turi 
54,000 karių ir jų išlaikymui 
skiria 1.1% bendro krašto pro
dukto (GDP), t.y. net tris kartus 
mažiau, negu Lietuva yra įsipa
reigojusi skirti lėšų gynybai sto
dama į Šiaurės Atlanto Sąjungą 
(NATO).

Naujasis Ontario premje
ras, Liberalų partijos vadas Dal
ton McGuinty bus parlamente 
prisaikdintas spalio 23 d. Tą 
dienąjis perims valdžią iš Prog
resyviųjų konservatorių vado 
Ernie Eves. Iš 103 vietų libera
lai laimėjo 72 vietas, konserva
toriai - 24 (iš turėtų 59), o Nau
jieji demokratai - 7 (iš turėtų 9) 
ir tuo prarado atstovavimą par
lamente kaip oficiali partija, 
nors gavo 15% visų balsų. Vie
nas iš pirmųjų naujojo premjero 
užmojų bus ypatingas dėmesys 
švietimo ir sveikatos reikalams. 
Medicinos gydytojų ir slaugių 
trūkumą, kas yra jaučiama viso
je provincijoje, naujasis premje
ras mėgins kaip nors išspręsti, 
kaip prieš rinkimus buvo ža
dėjęs.

Kanados piliečiams išim
ties tvarka ir toliau bus leidžia
ma įvažiuoti į JAV be suvaržy
mų. Pagal naujus JAV Vidaus 
saugumo nuostatus, išleistus po 
savižudžių įvykdytos tragedijos 
2001 m. rugsėjo 11 d., yra su
griežtinta sienos perėjimo kont
rolė. JAV Vidaus saugumo sek
retorius Tom Ridge ir Kanados 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas John Manley sutarė, kad 
dabartinė sienos kontrolė yra 
pakankama, tad bent laikinai 
naujieji nuostatai nebus taikomi 
Kanadai. Manoma, kad sugriež
tinimas galėtų neigiamai paveik
ti kasdieninę 1 bilijono dolerių 
apyvartą, kuri iš abiejų pusių 
kerta JAV ir Kanados sieną. To
kia kontrolė labai apsunkintų 
sienos perėjimą tiems 200 mili
jonų žmonių, kurie kasmet pe
reina sieną tranzito, poilsiavimo 
ar verslo tikslais. Abu valstybi
ninkai sutarė ir dėl specialių pa
greitinto tranzito taškų devy
niuose pasienio miestuose, per 
kuriuos tam tikriems registruo
tiems piliečiams bus duodamos 
specialios lengvatos pereiti sie
ną. Kanadoje galiojantys švel
nesni įstatymai tūkstančiams pa
bėgėlių nebus taikomi. Asme
nys, atvykę į Kanadą per JAV ir 
reikalaujantys pabėgėlio teisių, 
bus grąžinami į JAV. Ten jų pa
reiškimai bus sprendžiami pagal 
JAV įstatymus. Panašiai bus el
giamasi ir su tais pabėgėliais,

kurie norės per Kanadą vykti į 
JAV.

Uraganas Juan, aplenkęs 
rytines JAV valstijas, rugsėjo 28 
atsimušė į Kanados Atlanto pro
vincijas. Apie vidurnaktį uraga
nas pasiekė Halifakso miestą. 
Per 40 metų uragano nepaliesto 
miesto žmones Juan smarkiai 
išgąsdino. Iki 180 km per valan
dą vėjas, ūždamas 300 km plo
čio ruožu, suardė žvejų prie
plaukas, sudaužė ir nuskandino 
laivus, pasiglemžė dviejų žmo
nių gyvybes (o gal dar dviejų 
nesurastų jūreivių), paliko pro
vinciją be elektros, daugybę iš
vartytų šimtamečių skroblų, 
ąžuolų ir klevų, be stogų liku
sius pastatus ir vandeniu paplū
dusias gatves. Net ir po dviejų 
dienų, apie 200,000 gyventojų 
dar neturėjo elektros, šalutinės 
gatvės dar nebuvo pravažiuoja
mos dėl suvirtusių medžių ir su
glamžytų automobilių. Pagrindi
nė Halifakso ligoninė liko be 
stogo ir be langų, tad teko eva
kuoti daugiau kaip 200 ligonių. 
Kanados vyriausybė pasiuntė 
600 karių būrį pagelbėti miestui 
ir provincijai, praverti kelius bei 
aptvarkyti gatves.

Daugėja dirbtinių bankno
tų. Kai kurios parduotuvės pra
dėjo vengti 50-tinių ir 100-tinių, 
nes atrasta daug netikrų, padirb
tų banknotų. Nusikaltėliai, norė
dami apgauti neįžvalgius asme
nis, ėmė gaminti 5 ir 10 dolerių 
banknotus. 2004 metų pradžioje 
Kanados bankas išleis naujus 
banknotus su naujomis įspaudo- 
mis ir apsaugomis, todėl bent 
laikinai sunkiau padirbamus. 
Nors ir per neapsižiūrėjimą gau
tą netikrą banknotą mėginti pa
naudoti yra nusikaltimas. Paste
bėjus dirbtinį banknotą, tuoj pat 
reikia surašyti visas detales - 
kur, kaip ir nuo kojis buvo gau
tas - ir pranešti policijai.

Du Kanados astronautai - 
Mare Garneau ir Roberta Bon
dar - dalyvavo naujų pašto ženk-
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Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio čempionė Vilniaus “Lietuvos 
telekomo” komanda laimėjo Gdy
nia (Lenkija) vykusias penkių ko
mandų varžybas.

DVIRAČIAI: Hamilton (Kana
da) vykusiame tarptautiniame dvi
račių sporto čempionate tik Editai 
Pučinskaitei pavyko pasiekti geres
nį rezultatą. Ji dviratininkių asme
ninėse varžybose užėmė dešimtą 
vietą ir išsikovojo papildomą vietą į 
2004-ųjų metų olimpiadą. Nepavy
ko Rasai Polikevičiūtei, kuri liko 
31-oje vietoje. Jaunių (iki 18 metų) 
merginų asmeninėse varžybose 
aukščiausią 12-ąją vietą užėmė I. 
Čilvinaitė, o vaikinų A. Buivydas, 
užbaigęs septynioliktas. Pirmąsyk 
profesionalų varžybose dalyvavęs 
T. Vaitkus užėmė 41-ąją vietą tarp 
44 dalyvių. Grupinėse varžybose E. 
Pučinskaitė liko ketvirta, o J. Poli
kevičiūtei buvo pradurta dviračio 
padanga ir ji turėjo pasitenkinti 19- 
ta vieta. Z. Urbonaitė ir M. Vžes- 
niauskaitė užėmė 37-ąją ir 50-ąją 
vietas.

STALO TENISAS: Europos mo
terų lygos “Premier” atrankos var
žybų pirmosiose rungtynėse Vilniuje 
lietuvės pralaimėjo Vengrijai 2:3.

FUTBOLAS: Glasgow (Scot
land) Lietuvos futbolo rinktinė žai
dė paskutinąsias 2004 metų Euro
pos futbolo čempionato V atrankos 
grupės rungtynes su škotų koman
da, kurias pralaimėjo 0:1 ir iškrito 
iš atrenkamųjų rungtynių.

IMTYNĖS: Prancūzijoje vyku
siame pasaulio graikų-romėnų im
tynių čempionate iš septynių daly
vavusių lietuvių du išsikovojo ke
lialapį į olimpiadą - M. Mazgaitis 
(iki 120 kg), užėmęs ketvirtąją vie
tą ir S. Adomaitis (iki 55 kg) - de
vintąją.

ORIENTAVIMASIS: Danijoje 
vykusiose Baltijos šalių jaunimo 
orientavimosi sporto taurės varžy
bose Lietuvos komanda, aplenkusi 
Švedijos ir Lenkijos sportininkus, 
užėmė trečiąją vietą.

ŠOKIAI: Frimli Gryne (Angli
ja) įvykusiose “The Imperial 
Championship-2003” sportinių šo
kių varžybose Kauno “Sūkurio” 
klubo atstovai A. Bižokas ir E. Da- 
niūtė užėmė 2-ąją vietą. Kiti sūku- 
riečiai - A. Ivašauskas ir J. Dinge- 
lytė Ostrava (Čekija) surengtose 
1DSF pasaulio įvertinimo varžybo
se užėmė 3-ąją vietą.

GALIŪNAI: Zambijoje vyku
siose 2003 metų pasaulio galiūnų 
(World Strongest Man) pirmenybė
se pasaulio vicečempiono titulą ap
gynė Žydrūnas Savickas.

FUTBOLAS: Lietuvoje išleista 
230 puslapių knyga Lietuvos futbo
lui - 80. Sį leidinį galima pavadinti 
Lietuvos futbolo enciklopedija^kuri 
apima visą 80 metų nueitą futbolo 
kelią. Istorinę šalies futbolo apy
braižą parašė statistikas Gediminas 
Kalinauskas. V.P.

lų išleidimo ir visų aštuonių, 
šiame “Columbia” projekte pri
sidėjusių asmenų pagerbime. 
Savo nuomones pareiškė busi
mieji kandidatai į kitus “Colum
bia” skrydžius - dr. Steve Mac- 
Lean ir dr. Dave Williams. Nors 
paskutinėje “Columbia” avarijo
je žuvo visi septyni astronautai, 
šie kanadiečiai tikisi patekti į se
kantį skrydį. Daroma viskas, 
kad būtų išpildyti visi 15 saugu
mo punktų, kuriuos siūlė avariją 
tyrę specialistai. Tikimasi, kad 
skrydžiai ateityje bus daug sau
gesni. A. V.

“Anapilio” sporto klubo puolėjas Aidas Savickas su kamuoliu žaidimo 
metu Nuotr. R. Otto

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.35% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
2.25% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.55% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų..........................3.95%
2 metų..........................4.00%
3 metų..........................4.90%
4 metų..........................5.20%
5 metų..........................5.35%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

SKYRIAI;
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor StW., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečiadlenials nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio Iki penktadienio tarp 9 v.r. Ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!

lapkričio 22-oji
Siuntiniai vėliausiai iki 
tos dienos turi pasiekti 
mūsų centrinę įstaigą!
Tel: (416) 233-4601

$*><><>*
®^off for 1 parcel

* coupon is valid only at "Marqutis-Pysanka" head office

$ooo* 
O off

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

H--------------- ■!■!■_-------------------------------f

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905®271®8781
PETRAS ŠTURMAS

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

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

i

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


SKAITYTOJAI PASISAKO
LYG PAUKŠTIS, LEKIANTIS 

Į SAULĘ...
TĖVYNE, anksčiau buvau lyg 

paukštis be sparnų, lyg vilkas be 
laisvės, lyg žuvis be marių, lyg gėlė 
be saulės. Nežinojau, ką reiškia 
geltona, žalia ir raudona spalva vė
liavoje. Tik jaučiau: Tu šauki ma
ne... iš tėvo dažnai girdėjau, kad 
ten, kur šniokščia Baltijos jūra pla
čioji, kur čiurlena Vilnelė sraunioji, 
kur Gedimino pilis garbioji, yra ša
lis Lietuva.

TĖVYNE, vieną šaltą sausio 
naktelę aš, dar nedidelis Tavo dai
gelis, per televiziją mačiau: grėsmė 
pakibo ties Tavo laisve ir nepri
klausomybe. Mačiau ir tai, kaip 
nuo dvasingos dainos ir maldos at
šoka subliuškusios automatų kul
kos, linksta šarvuočių plienas. 
Žmonės ištvėrė, nes jie mylėjo 
Tave...

TĖVYNE, dabar ir aš tavo glė
byje. Žinau, ką reiškia geltona, ža
lia ir raudona spalva vėliavoje. Esu 
lyg paukštis, lekiantis į saulę...

Vladas Girinis,
Tremtinių vaikaičių mokyklos 

“Lietuvių Namai” Vilniuje mokinys

GRĮŽOME PRATURTĖJĘ
Rašome jums iš tolimojo Jo

niškio, iš Lietuvos.
Apglėbti nepaprasto gerumo, 

paprastumo ir meilės, prisiglaudę 
prie nuoširdaus dėmesio, supratimo 
ir dvasinės šilumos, grįžome į savo 
Lietuvą didesni, tauresni, praturtėję 
dvasiškai. Toronto Prisikėlimo pa
rapijos žmonės, šios parapijos kle
bonas Tėvas Augustinas padarė vis
ką, kad mes, Joniškio teatro kolek
tyvas, perskridęs Atlantą, jaustumė- 
mėms tarsi namie. Ačiū tariame 
jaunatviškajai mūsų viešnagės or
ganizatorei Jūratei Neimanienei ir 
jos nuostabiam vyrui, kurio dėka 
galėjome su visomis reikiamomis 
dekoracijomis parodyti savo spek
taklį Toronto lietuviams.

Dėkojame nenuilstančiai, pui
kų humoro jausmą turinčiai ir mus 
motiniškai globojusiai Daliai Vis- 
kontienei. Su meile ir ašaromis 
akyse išsiskirstėme ir dar šiandien 
esame dėkingi tėviškos meilės ku
pinam, nepavargstančiajam Vytau
tui Taseckui.

Širdingai ačiū tariame ir rūpes
tingajam Leonui Baziliauskui už 
techninę pagalbą ir nuoširdų rūpes
tį. O kur dar rūpestis ir meilė, dė
mesys ir šiluma tų žmonių, pas ku
riuos gyvenome, kurių namuose 
buvome lepinamai! Ačiū jiems vi
siems. Tie įspūdžiai, kuriuos parsi
vežėme į Joniškį, išliks ilgam ne tik 
mūsų atmintyje, bet ir mūsų šir
dyse.

Vanda Šalkauskienė, režisierė, 
Joniškio suaugusiųjų teatro vardu

SVEIKI!
Rašau iš Lietuvos. Mane nuo 

seno žavi Kanada su savo nepa
kartojamais indėniškais regionų pa
vadinimais, savais miškais. Aš, 
Lietuvos miškininkas, nemažą savo 
gyvenimo dalį atidavęs Lietuvos 
miškams, paskutiniu laiku jų įsigi
jęs ir savo nuosavybėn. Tačiau aš 
labai norėčiau daugiau sužinoti apie 
Kanados miškus, jų pramonę, kiek 
toli ji nužengusi lyginant su Lietu
vos, Skandinavijos miško pramone, 
miškininkyste.

Labai norėčiau nors e-mail pa
bendrauti su Kanados lietuviais - 
miškininkais, miško pramoninin
kais. Čia, Lietuvoje, aš turiu savo 
firmą, plačiai bendraujame su kole
gomis, malonūs ir šilti santykiai su 
kaimynais skandinavais (suomiais, 
švedais, norvegais). Būčiau labai

Šypsenos
Pas gydytoją

Vienas pacientas, atėjęs pas 
gydytoju prašė rūpestingiau nu
statyti ligos diagnozę, nes anas 
gydytojas gydęs ligonį nuo gri
po, o šis mirė nuo kepenų ligos.

- O, nebijokite, - nuramino 
jį gydytojas. - Pas mane tokių 
apsirikimų nebūna: nuo ko gy
dau, nuo to žmogus ir miršta.

***
Susitikęs gatvėje girtą para

pijietį klebonas sako:
- Vakar buvau laimingas 

sutikęs jus blaivų, o šiandien...
- Ne visuomet, klebone, vie

nam būti laimingam. Vakar jūs 
buvote laimingas, o šiandien aš...

Įvairybės
Medicinos galimybės neri

botos - ribotos tik pacientų 
galimybės.

*
Mes gimstame nuogi, šlapi 

ir alkani. Po to dar blogiau 
būna.

*
Kad žmogus taptų laimin

gas, reikia iš jo ką nors atimti, o 
paskui - grąžinti.*

Kas moterų mintyse, tas vy
rams ne pagal kišenę. 

dėkingas gavęs nors keletą Kana
dos lietuvių miškininkų, miško pra
moninkų e-mail adresų, aišku, jeigu 
jie tam neprieštarautų. O aš pats la
bai džiaugčiausi sulaukęs jų dė
mesio.

Pagarbiai, yac|ovas Anužis, 
Vilnius, Lietuva

LAIŠKAS LABDARIAMS
Dėkoju už Jūsų maldas bei 

materialų rūpestį mūsų vargstan
čiaisiais. Jau esame gavę 200 dole
rių, kuriuos Jūs paskyrėte stokojan- 
čiųjų maitinimui. Šis labdaringas 
darbas vienareikšmiai vertingas 
tiek dvasine, tiek fizine prasmėmis.

Rugsėjo 7 dieną, per Švč. M. 
Marijos Gimimo atlaidus, pašventi
nau ir atidarėme taip lauktą Dvasinį 
centrą Šiluvoje. Tomis dienomis 
minėjome popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizito Lietuvoje dešitmtmetį. 
Mūsų tikintiesiems Šventojo Tėvo 
apsilankymas buvo tarsi patvirtini
mas, kad nuo šiol turime pilną atsa
komybę už Bažnyčios gyvenimą 
laisvoje katalikiškoje Lietuvoje. Tai 
buvo naujų įsipareigojimų metas. 
Todėl dabar prie Dievo Motinos 
šventovės Šiluvoje pastatytą Dvasi
nį centrą, kuriame jau mokosi šiais 
metais į seminariją įstoję busimieji 
kunigai, pavadinome Jono Pauliaus 
U namais.

Esu labai dėkingas, kad savo 
maldomis, pinigine auka ir entu
ziazmu skleidžiant šių Jono Pau
liaus II namų reikalą, Jūs tikrai 
daug prisidėjote prie jų atidarymo. 
Iš Kanados jau gavome piniginę 
aukotojų perlaidą ir tai yra Jūsų 
veiklos vaisius.*

Džiaugiuosi, kad Jono Pauliaus 
II namuose Šiluvoje jau prasidėjo 
ugdomoji klierikų veikla, kad paga
liau prie Švč. M. Marijos Apsireiš
kimo šventovės turime vietą, kurio
je galime priglausti piligrimus. Ta
čiau dar neramina nemenki įsiskoli
nimai, kurie susikaupė šių namų 
statybos metu. Tačiau tikiu, jog už
tariant Dievo Motinai, visos prob
lemos sėkmingai spręsis.

Dar kartą didelis ačiū už Jūsų 
visapusišką paramą, sveikinu visus 
Jūsų suburtus Rožinio kalbėtojus 
bei prašau savo maldose ir toliau 
nepamiršti Lietuvos Bažnyčios.

Telaimina Viešpats Jus bei vi
sus Jūsų darbus, tesuteikia Jums 
daug sveikatos ir energijos, tarnau
jant Dievui ir jo žmonių gerovei.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius 
* Iš Kanados aukotojų bendroje sumoje 
gavome 705 dolerius.

PATIKSLINIMAS
Ambasadorius Algirdas Že

maitis informacijoje “Išeivija ir 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
ja” (Tėviškės žiburiai 2003.IX.2) 
teigia, kad LKMA Amerikoje val
dyba nelegaliai išrinkta. Netiesa. 
LKMA taryba (ji paskiria valdybą) 
išrinkta paprasta balsų dauguma, 
kuriuos sudarė suvažiavimo daly
viai ir jiems atsiųsti įgaliojimai 
(proxies) negalinčių dalyvauti. Bal
savimai ir rinkimai buvo vykdomi 
pagal Connecticut valstijos ir fede
racinius reikalavimus. LKMA yra 
inkorporuota Connecticut valstijoje 
ir laikosi jos įstatymų.

Jei LKMA veiktų kaip sveti
mos valstybės organizacija, ji nebū
tų atleista nuo mokesčių. Ji ir jos 
valdybos nariai turėtų registruotis 
State Dept. ir valstijoje kaip sveti
mos (Foreign Country Org.) valsty
bės organizacija.

Juozas Rygelis, 
vicepirmininkas LKMA

Amerikoje, 
Putnam, CT

Žmogus, sakantis, kad liks 
jums amžinai skolingas, papras
tai nemeluoja.

*
Sveikas miegas ne tik ilgina 

gyvenimą, bet ir trumpina darbo 
dieną.

Pas advokatą
- Ponas advokate, noriu skirtis 

su žmona.
- Dėl kokių priežasčių?
- Ji kiekvieną dieną trankosi po 

restoranus.
- Negi ji girtuokliauja?
- Ne, ji manęs ieško.

Ginčas
Kilo ginčas: kokios tautybės 

buvo Adomas su Ieva.
- Mano įsitikinimu, - tvirtina 

Amerikos atstovas, - Adomas buvo 
amerikietis, nes palieka obuolį Ie
vai. Tik pas mus rasi tokių džentel
menų.

- Nesutinku - užginčija pran
cūzas, - tas gražus flirtas su Ieva 
puikiai rodo, kad jis prancūzas.

- Abu klystate, - tvirtai pareiš
kė rusas. - Adomas ir Ieva - gryna
kraujai rusai. Tik rusas gali vaikš
čioti nuogas, valgyti vien obuolius 
ir sakyti, kad gyvena rojuje.

Parengė -
Stasys Prakapas

Garsusis Stelmužės ąžuolas, paramstytas spyriais, kad nenulūžtų šakos

Kai prabyla Lietuvos keliai
Kelionė po Zarasų kraštą ir kitas vietoves. Įžymybės, nuotykiai, atsiminimai, jaunystės 

dienų pėdsakai
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Stelmužės ąžuolas
Mano tėviškės kaimo Stel

mužės ąžuolas jau buvo pagar
sėjęs ir nepriklausomybės laiko
tarpiu, kai jį kasmet gausiai lan
kydavo ekskursijos. Kai kuriais 
metais atvykdavo autobusais iki 
tūkstančio lankytojų pasižiūrėti 
šio gamtos galiūno. Ateiname 
prie ąžuolo, kuris dabar susenęs, 
sumenkęs, paramstytas balkiais, 
kad išsiskėtusios šakos išsilaiky
tų nenulūžusios. Jau daug ma
žiau turi žalumo ir šakų tanku
mo. O tais laikais dar stipriai ža
liavo ir nereikėjo balkiais rams
tyti. O ant vienos šakos nemažas 
šermukšnis buvo išaugęs, dar 
toks galingas buvo.

O buvo į ką pažiūrėti, nes 
ąžuolas turėjo per 23 metrus 
aukščio, o jo apimtis buvo 8.6 
metrai. Apimtis gumbuoto, išsi- 
rangiusio pagal žemę - 13 met
rų. Manoma, kad senovėje po 
Stelmužės ąžuolo šakomis degęs 
aukuras ir liepsnojusi šventoji 
ugnis.

Ąžuolo viršūnė buvo audros 
nulaužta, o nudžiūvusios storos 
šakos nupjautos. Jis smarkiai 
pradėjo džiūti nuo 1939 m., ma
tyt pakenkė labai šalta buvusi 
žiema. Su mokytoju Juozu Ma
tuliu vaikai iš mokyklos ateida
vom ir bandydavom apkabinti 
reikėdavo bent dvidešimties vai
kų rankų, kad apglėbtume jį. Jau 
tarybiniais laikais 1955 m. ąžuo
las iš vidaus buvo išvalytas, 
išdezinfikuotas ir visos jo skylės 
bei plyšiai užcementuoti, kad 
neprieitų vandens.

Tai storiausias medis Lietu
voje, skersmuo - 2.74 metrai. 
Storesnis už jį buvęs D. Poškos 
Baublys, kurio skersmuo siekęs 
iki 4.5 metro. Mokslininkai ap
skaičiavo pagal išlikusias rieves 
buvus per 1000 metų senumo, o 
kitos rievės išpuvusios tai turi 
gal per 2000 metų. Dabar pa
ramstytas, sustiprintas bent ke
liais balkiais, apsaugotas nuo 
puvimo, aptvertas tvorele, yra 
prižiūrimas ir globojamas, eks
kursijų lankomas ąžuolas galės 
dar toliau žaliuoti ir lankytojus 
džiuginti.

Vietinių žmonių yra išlikęs 
pasakojimas, kad buvęs šio dva

Stelmužės medinė šventovė iš priekio

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų 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

ro savininkas baronas Foelker- 
sambas dėl ąžuolo storumo bu
vo susiginčijęs su anglų lordu, 
kuris pas jį svečiavosi. Jis tvirti
no, kad jo ąžuolas yra storiau
sias Europoje, o lordas - jo An
glijoje. Jų abiejų liudininkai nu
keliavo į Angliją ir išmatavę abu 
ąžuolus nustatė, kad Stelmužės 
ąžuolas yra storiausias.

Bažnytėlė
Stelmužės bažnytėlė, medi

nės statybos, apsupta storų aukš
tų medžių, nesgi stovi parke. Ji 
pastatyta apie 1650 m. Tai se
niausia išlikusi medinė šventovė 
Lietuvoje, pastatyta iš storų rąs
tų apdorojant vien tik kirviu be 
pjūklo, visai be metalinių vinių, 
tik didelės sujungimo vinys vie
tos kalvių gamybos. Viduje pa
puošta medinėmis skulptūromis. 
Kryžiaus keliai išdrožti iš me
džio, Paskutinės vakarienės skulp
tūra, sakykla ir altorius irgi išgra
žinti medinėmis figūromis. Bu
vo manoma, kad tai vietinių 
drožėjų darbas, bet kaip meno
tyrininkai nustatė, medžio dro
žyba yra profesonalių meistrų 
darbas, nes panašių kūrinių yra 
ir Latvijos Subatos šventovėje. 
Skulptūros vėlesniais laikais jas 
gražinant buvo apgadintos, nes 
buvo nudažytos balta spalva. 
Dalis skulptūrų vėliau buvo pa
dėta Bažnytinio meno muziejuje 
Kaune.

Įeinu į bažnytėlę. Joje pri
ėmiau pirmąją Komuniją. Tas 
pats nepasikeitęs vidus, tebėra 
tos pačios altoriaus ir sakyklos 
figūros, tiktai įdėtos naujos grin
dys ir vietoje buvusių klaupkų 
dabar sustatyti suolai. Tebestovi 
prie altoriaus baronams padaryta 
speciali klaupka, o šone bažny
tėlės mažos durelės per kurias 
jie įeidavo pamaldų metu nie
kam netrukdydami.

Sovietmečiu bažnytėlė buvo 
nusavinta, atimta iš tikinčiųjų 
1963 m. ir įsteigtas liaudies 
skulptūrų muziejus. Laikyti pa
maldas ir melstis buvo uždraus
ta. Nusavinus bažnytėlę ir varpi
nę jos buvo prižiūrimos ir re
montuojamos 1959, 1975 m., o 
didelis kapitalinis remontas at
liktas 1989 m. 1996 m. muzie
jaus skulptūrų rūdiniai buvo iš
gabenti kitur ir pastatui grąžinta 
buvusi jo paskirtis. Dabar vėl

Mokytojas JUOZAS MATULIS

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

kartą per mėnesį aukojamos šv. 
Mišios ir didžiųjų švenčių metu 
atvyksta kunigas iš Imbrado. 
Kitu laiku bažnytėlėje yra ren
giamos kultūrinės programos, 
rengiami kamerinės muzikos 
koncertai. Darbo dienomis čia 
budi tarnautoja, kuri atrakinusi 
duris įleidžia į vidų ir aprodo 
atvykusiom ekskursijom patal
pas, duoda pasirašyti svečių kny
goje ir dalina paruoštą lanksti
nuką apie Stelmužę.

Nuotykiai požemyje
Žiūrinėdamas skulptūras, at

simenu kai buvau ketvirtam 
skyriuje keli mokiniai su moky
toju Juozu Matuliu leidomės per 
mažas dureles į bažnytėlės po- 
žemį-rūsį, kur radom išmūrytą 
siaurą koridorių. To koridoriaus 
šone buvo išmušta skylė, kad 
galima buvo pralysti, o ta erdvė 
tęsėsi po altorium. Užsidegę 
žvakę, pasišviesdami keli vaikai 
sekėme paskui mokytoją. Širdys 
dukseno baime įžengus į šią mi
rusių karalystę, kad koks vai
duoklis nepagriebtų šioje pus
tamsėje žemoje patalpoje. Išplė
tę akis pamatėm sudaužytus, iš
draskytus karstus, išmėtytus 
kaulus, drabužių liekanas. Vis
kas sujaukta, išbarstyta, išmėty
ta aplinkui be jokio tvarkos. 
Matėm ir vieną nedidelį karstą 
nesudaužytą, bet tuščią išskap
tuotą iš vieno gabalo medžio. 
Tai buvo I-jo Pasaulinio karo 
palikimas, kai ieškant brangeny
bių buvo sudaužyti ir išdraskyti 
mirusiųjų karstai.

O į kitą to rūsio šoną nebu
vo išmušta jokios skylės, tai taip 
ir nesužinojom ar toje pusėje 
buvo laidojami žmonės, nes ta 
pusė tais laikais nebuvo atida
ryta.

Prie bažnytėlės stovi tokia 
pat medinė XVII š. statyta var
pinė. Ji taip pat atžymėta lente
le, kad tai architektūrinės reikš
mės paminklas. Aikštelėje prie
šais šventovę buvo mauzoliejus, 
kuriame buvo laidojami Stelmu
žės dvaro valdytojai nuo XVIII 
š. Kai ten neužteko vietos, tai 
laidota šalia jo, kapai buvo ap
dengti juodo marmuro plokštė
mis su rusiškais įrašais. Mauzo
liejus karo metais buvo sudau
žytas, išdraskytas, dabar matėsi 
toje vietoje tik griuvėsių krūva.

Mokytojas Juozas Matulis
Stelmužėje pradėjau moks

lus, kai 1928 m. tėvas atvedė į 
pradžios mokyklą, kuri buvo įsi
kūrusi nuo I-jo Pasaulinio karo 
likusiame sveikesniame barake. 
Ten pasitiko būrys jau paaugu
sių 14-15 metų amžiaus vaikų, 
nes tais metais buvo įsteigtas 
ketvirtas skyrius ir kurie norėjo 
mokytis grįžo į mokyklą, kad 
gautų keturių skyrių pradžios 
mokyklos pažymėjimą. Po metų 
jie baigę išdulkėjo kitur palikda
mi mus mažiukus.
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DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s.m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.Sc., O.L.S., O.L.I.P 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Prieina pasitikdamas nedi
dukas, mažas kuprotas su barz
dele mokytojas Juozas Matulis, 
kuris užrašo į mokyklą. Tai jis 
pats vienas per visą dešimtmetį 
mokė visus keturis skyrius. Taip 
pat turėjo didelę įtaką visai Stel
mužės apylinkei, kuri buvo ne
turtinga, tamsi, nes buvo gero
kai aplenkinta ir aplink apgy
vendinta keliais rusų sentikų 
kaimais. Didžiausią švietimo, 
kultūrinimo, atlietuvinimo darbą 
atliko mokytojas Juozas Matu
lis, čia mokytojavęs 1925-1941 
m. Tik jo dėka suskambo lietu
vių kalba šeimose, įsisteigė or
ganizacijos, pasiekė laikraščiai.

Mokytojas Juozas Matulis 
atliko didelį švietimo darbą 
įsteigdamas liaudies universite
tą. Vakarais skaitė paskaitas ne 
tik jis vienas, pakviesdavo ir 
apylinkės mokytojus, net iš Za
rasų veikėjus. Jo įsteigti šaulių, 
jaunalietuvių, tautininkų skyriai 
jau gražiai veikė, kai 1932 m. 
įsteigė Jaunųjų ūkininkų ratelį. 
Surašė visus vaikus virš dešim
ties metų amžiaus į tą ratelį, o 
jam vadovauti pakvietė jauną 
ūkininkaitį buvusį savo mokinį 
Stasį Adomuką. Pats nesiėmė va
dovo pareigų, bet su jo nuolatine 
parama, patarimais bei susirin
kimuose uždegančiais žodžiais 
dirbti naudingą darbą ratelis augo 
burdamas apylinkės vaikus ir 
jaunuolius į stiprų organizacinį 
vienetą. Vėliau jam skatinant 
buvo įsteigtas Jaunųjų ūkininkų 
ratelio knygynėlis, kuriam knygas 
renkant buvo pasiekiamas ir 
apskrities miestas Zarasai.

• Stelmužės pradžios mokyk
la buvo įsikūrusi nuo karo liku
siame barake, bet dabar nei žy
mės nelikę kur stovėjusi. O tuo 
laiku viename barako gale buvo 
didelis klasės kambarys, kur til
po visi keturi skyriai. Prieangyje 
buvo drabužinė, o išvietė tolokai 
lauke. Mokytojas gyveno tame 
pačiame barake kitame gale, kur 
turėjo du kambariukus. Pirma
me stovėjo didelė knygų spinta 
mokyklos biblioteka, kur kny
gas duodavo mokiniams skai
tyti. Kita atvira spinta prikrauta 
knygų buvo jo nuosavos, nes 
buvo mėgėjas skaityti ir pirkda
vo beveik visas naujai išėjusias 
knygas, kuriomis keletą metų 
naudojausi imdamas skaityti, 
nes baigęs pradžios mokyklą 
niekur nesimokiau.

Stelmužė turėjo šventovę, 
bet neturėjo kunigo, tai mokyto
jas Juozas Matulis mokykloje 
dėstė tikybą bei paruošdavo mo
kinius pirmajai Komunijai. Ne
turint kunigo, mokytojas įgijo 
tokį psitikėjimą ir populiarumą, 
kad apylinkės gyventojai ūki
ninkai kreipdavosi visokiais rei
kalais, prašydavo spręsti ginčus.

(Bus daugiau)

S

v 
Ė

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TORONTO B MOl\ITR.EAl9UE
Anapilio žinios

- Sveikiname lietuvių liutero
nų Išganytojo parapiją, praeitą sek
madienį atšventusią savo 50 m. gy
vavimo sukaktį Toronte.

- Toronto arkivyskupijoje yra 
paskelbti Rožinio metai. Visi ska
tinami Rožinį kalbėti kasdien. Būtų 
gera, kad Rožinis būtų kalbamas 
namuose visos šeimos kartu ir au
kojamas už pasaulio damą, teisin
gumą bei taiką.

- Spalio 5, sekmadienį, Gerojo 
Ganytojo šventovėje pakrikštytas 
Ramūno ir Audronės (Liegutės) La- 
pavičių sūnus Juozas-Petras.

- Spalio 8, trečiadienį, iš Lie
tuvos kankinių šventovės palaidota 
a.a. Janė-Aldona Pakalkienė, 73 m. 
amžiaus.

- Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsakyta an
troji rinkliava pasaulio misijoms.

- Vaikučiai jau registruojami 
Pirmosios Komunijos pasiruošimo 
pamokoms. Registracija šiokiadie
niais - tel. 905 277-1270, o sekma
dieniais po Mišių - zakristijoje.

- Anapilio knygyne gautas 
Lithuanian Heritage žurnalo nr. 5. 
Taipgi turima knygų: prof. Juozo 
Cipario Kankinys kunigas Jonas 
Staškevičius ir Harold C. Wilson 
Lithuania: Indestructible Soul.

- Mišios spalio 19, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. kun. Joną Znotiną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Bridickų šeimos mirusius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje spalio 
18, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Tere
sę Astrauskienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, spalio 19, pa

maldos įprastu laiku - 11.15 v. ryto.
- Tarybos posėdis, antradienį, 

spalio 21, 7.30 v.v. Šturmų namuo
se, Mississaugoje.

- Sekmadienio mokyklos pa
mokos vyksta sekmadieniais pa
maldų metu: lapkričio 2, 16 ir 20; 
gruodžio 7 pasiruošimas Kalėdų 
vaikų pamaldoms; šeštadienį, gruo
džio 13 generalinė repeticija vaikų 
kalėdiniam pasirodymui; sekmadie
nį, gruodžio 14 d. vaikų/jaunimo 
Kalėdų pamaldos, kurias ves sek
madienio mokyklos vaikučiai ir pa
rapijos jaunimas. Jeigu įvyktų koks 
nors pasikeitimas, bus pranešta vi
siems elektroniniu paštu.

- Nuoširdi padėka visiems, ku
rie prisidėjo prie parapijos ir Mo
terų draugijos 50 metų bei klebono 
40 metų kunigystės jubiliejų su
rengimo.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 12 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 145 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys T. Sta- 
nulis. Svečių knygoje pasirašė Va
doklių ir Leno parapijos klebonas 
Vidmantas Kareckas ir L. Česnaka- 
vičienė iš Montrealio.

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis - spalio 23, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų “seklyčioje”.

- Spalio 19 d., 2 v.p.p. Lietu
vių Namuose įvyks “Rudens popie
tė”. Programoje - vaikų choras 
“Gintarėliai”, humoristinis teatras 
“Bulvė”, šilti pietūs su vynu, veiks 
baras. Bilietai ($20 asmeniui) plati
nami LN raštinėje. Vaikams iki 8 
m. įėjimas laisvas, nuo 8-12 m. 
kaina $10. Bus loterija. Laimikius 
prašome įteikti R. Snowden tel. 905 
821-0157 arba bet kuriam bilietus 
platinančiam asmeniui.

- Ryšium su įvyksiančia “Ru
dens popiete” spalio 19 d. LN sve
tainė neveiks.

Mississaugos Anapilio vaikų choras “Gintarėliai” ir jų vadovė Deiman
tė Griguticnė Vilniuje, pasiruošę eitynėms iš Katedros aikštės į Vingio 
parkų, kur jie dalyvavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje liepos 6 d.

1 Lietuvių slaugos namai “LABDARA”

ĄK IEŠKO SAVANORIŲ, 
kurie 9a|ėtų atliekamu laiku 

pagelbėti įvairiuose užsiėmimuose,
ypač sekmadieniais palydint gyventojus į šventovę.

Prašome kreiptis į IRENĄ BAZILIAUSKIENĘ 

tel. 416 232-2112, ext. 403

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per Mi

šias pamokslus sakė svečias iš Lie
tuvos, Vadoklių parapijos klebonas 
kun. Vidmantas Kareckas. Parapi
joj viešėjo ir Mišias koncelebravo 
Lietuvos kariuomenės kapelionas 
kpt. kun. Remigijus Butkevičius, 
kuris šiuo metu atlieka pratybas 
Kanados kariuomenės Camp Bor
den bazėj.

- Prisikėlimo parapija sveikina- 
Išganytojo parapiją ir Moterų drau
giją, švenčiančias 50 metų sukaktį, 
bei kleboną kun. Algimantą Žilins
ką 40 metų kunigystės jubiliejaus 
proga.

- KLKM dr-jos parapijos sky
rius rengia lapkričio 1 d. nuo 9 v.r. 
iki vakarienės vienos dienos užda
ras rekolekcijas moterims ir vy
rams. Jas ves kun. Julius Sasnaus
kas, OFM. “Vilnius Manor” patal
pose. Registruotis iki spalio 27 d. 
pas Ireną Vibrienę 416 762-8414 
arba par. raštinėje. Šeštadieniais au
tomobilius nemokamai galima sta
tyti Keele TTC autoaikštėj, kuri yra 
šalia “Vilnius Manor” namų su įva
žiavimu iš Indian Rd. gatvės.

- Pakrikštyta Simone Jose
phine, Irene ir Gintaro Uleckų 
dukrelė.

- Santuokos sakramentą priė
mė Kristina Markovskaja ir Bryan 
J. Cresencia.

- Spalio 11d. palaidota a.a. 
Liusė Kolyčienė, 81 m. Paliko vyrą 
Vincą, sūnų Paulių, dukras Ritą ir 
Daivą su šeimomis ir brolį Vacių 
Zeikų su šeima Amerikoj.

- Registruojamas jaunimas pa
rapijos raštinėj (416 533-0621) Pir
mos Komunijos ir Sutvirtinimo sak
ramento pasiruošimo pamokoms. 
Pirmai Komunijai pasiruošimo pa
mokos prasidės lapkričio pradžioj, o 
Sutvirtinimo šiek tiek vėliau.

- Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas vyksta šį penktadienį, 
spalio 17, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir 
šeštadienį, spalio 18, nuo 9 v.r. iki 
3 v.p.p.

- Parapijos 50-mečio iškilmin
gas pokylis įvyks spalio 25 d. su 
vakariene ir menine programa, o 
sekmadienį spalio 26 d., 3 v.p.p. su 
iškilmingom Mišiom, kurias aukos 
Toronto kardinolas A. Ambrozic. 
Po Mišių visi šventės dalyviai bus 
pavaišinti kava, pyragais ir užkan
džiais parapijos salėj.

- Mišios sekmadienį, spalio
19: 8 v.r. už Kraujelių šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegu- 
žienę; 10.30 v.r. už a.a. Stasį Kuz
mą ir Mariją ir Joną Yokubynus, už 
a.a. Oną Beresnevičienę, už Lion- 
diną Andriuškienę; 12 v.d. už a.a. 
Laimutę Ratavičiūtę. ,

Maironio mokyklos žinios
- Jaunesniųjų ir vyresniųjų 

darželių mokiniams skirtas Kaukių 
pobūvis įvyks spalio 25 d., 11 v.r.

- Dėmesio, tėveliai! Pagal nau
jai išleistą “Ontario Safe School’s 
Act” tėvai nebebus įleidžiami į mo
kyklos pastatą, išskyrus darželių 
mokinių tėvus. Po pamokų vaikai 
bus išleisti į mokyklos kiemą, iš kur 
tėvai prašomi juos pasiimti. Živilė

A. a. Janės Pakalkienės at
minimui Tėviškės žiburiams au
kojo: $30 - L. Č. Javai; $20 - 
V. Birštonas, R. B. Jacikas.

A. a. Kazimieras Man- 
kauskienės 2 metų ir a.a. Ka
zimiero Mankausko 35 metų 
mirties prisiminimui duktė Al
dona Falikauskienė Tėviškės ži
buriams aukojo $50.

Nuotr. A. Grigučio

Kanados lietuvių jaunimo jungtinis choras Lietuvoje dalyvavęs III Pasaulio lietuvių dainų šventėje, įvykusioje š.m. 
liepos mėn. Vilniuje Nuotr. R. Stravinskienės

Dienos šviesos taupymo 
laikas baigiasi spalio 26 d. Naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį laik
rodžių rodyklės atsukamos vie
ną valandą atgal.

Kamerinis orkestras “Ly
ra”, vadovaujamas Audronės 
Šarpytės, spalio 26, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. koncertuos Anapi
lio parodų (muziejaus) salėje 
(žiūr. skelb.). Renginys skirtas 
meniniu būdu Vėlinių nuotai
koms išreikšti. “Lyra”, pasiro
danti ir platesnei kanadiečių vi
suomenei, šiame koncerte bus 
papildyta A. Adomaitytės-Biondi 
paruošta choreografija, kurią at
liks “Atžalyno” tautinių šokių 
grupės šokėjai. Pasirodys ir jau
nieji smuikininkai bei daininin
kai Aušrelė Sivickytė ir Stepas 
Vasovičius.

Toronto evangelikų-liute
ronų Išganytojo parapijos gy
vavimo bei veiklos 50-metis ir 
tos parapijos klebono kun. Algi
manto Žilinsko 40 metų ku
nigystės iškilmingas, penkias 
valandas trukęs, paminėjimas- 
pokylis įvyko praeitą sekmadie
nį, spalio 12 Toronto Lietuvių 
Namų Kar. Mindaugo menėje, 
kuri buvo pilna dalyvių - vie
tinių, iš kitų vietovių, iš JAV ir 
iš Lietuvos.

Išganytojo parapijos nueitą 
kelią apžvelgė I. Adomavičienė, 
apie kun. A. Žilinską kalbėjo G. 
Šernas. Šios dvigubos sukakties 
proga susilaukta labai daug 
sveikinimų, išsakytų žodžiu bei 
raštu. Kai kurie linkėjimai iš
reikšti dovanomis bei gėlėmis. 
Sukaktuvinės apybraižos papil
dytos gausių nuotraukų parodėle 
ir ekrane rodomomis skaidrė
mis. Vaikai savo pasirodyme 
paaiškino, kodėl jie myli savo 
parapiją ir ką jiems reiškia Pa
dėkos diena. Kelių kulinarinių 
patiekalų pietūs su vynu ir kartu 
visa iškilmė buvo užbaigta kava, 
“napoleonais” ir šampanu su Il
giausių metų linkėjimais bei 
sukaktuvininko kun. A. Žilinsko 
padėka už surengtą šaunų poky
lį kurio rengimas neapsiėjo be 
darbščių Išganytojo parapijos 
moterų, taipgi švenčiančių savo 
veiklos auksinį jubiliejų.

Vaišes palaimino vysk. An- 
sas Dumpys, programai vadova
vo Irena Meiklejohn. Dlv.

Kanados lietuvių fondas 
šiemet parėmė organizacijas 
Lietuvoje. Gavo: Marijampolės 
“Bočiai”, Kaišiadorių “Caritas”, 
“XXI Amžius”, “Kregždutė”, 
“Apžvalga”, “Lietuvių godos”, 
“Žiemgala”, “Švenčionių rytas” 
po $500; Vilniaus krašto mokyk
los $2,000; Soroptimisčių klubas 
Vilniuje $1,000; jaunimo organi
zacija “Laisvoji jūra” $1,000; 
Šiaulių logopediniai vaikų namai 
$1,000; Kretingos pranciškoniš
koji tarnyba $2,000; lietuvių 
tremtinių vaikų namai $1,000.

A. a. Mečio Makausko mir
ties metinių atminimui (2002 m. 
spalio 20 d.) žmona Bronė, sū
nūs Edvardas ir Danius su šei
momis Tėviškės žiburiams auko
jo $100.

Lietuvos veterinarijos aka
demijos biblioteka atsiuntė pa
dėką a.a. dr. S. Čepui, padova
nojusiam Lietuvių enciklopediją. 
Padėkoje rašoma: “Savo skai
tykloje mes lig šiol neturėjome 
šios enciklopedijos, todėl tiki
mės, kad ji bus naudinga mūsų 
skaitytojams ir Jūsų rūpestis ne
nueis veltui”. Š.m. rugsėjo 16 d. 
datuotą laišką pasirašė LVA 
bibliotekos vedėja N. Oržekaus- 
kienė.

Džiaugdamiesi Lietuvos dainų šventės komiteto kvietimu dalyvauti

III Pasaulio lietuvių dainų šventėje,
nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams - aukotojams, be kurių ši 
kelionė nebūtų įvykusi: KLF, KLB ir Hamiltono, Otavos, Toronto 
apylinkėms, Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvui “Talka ”, lietu
vių kredito kooperatyvui “Parama”, Prisikėlimo kredito 
kooperatyvui, K.L. Katalikių moterų draugijoms - Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos skyriui, Lietuvos kankinių parapijos skyriui, Prisi
kėlimo parapijos skyriui, Tėvams pranciškonams, garbės 
mecenatams G. Kuzmienei ir P. I. Lukoševičiams bei visiems 
aukojusiems ar kitaip rėmusiems šią mūsų jaunimui ilgam atmin
tiną kelionę.

Kanados lietuvių jaunimo jungtinis choras, 
vadovės ir tėvų komitetas

TIME PRESS LITHO LIMITED
nori pranešti, 

kad toliau tęsia darbą
naujose patalpose

AUDRĄ (DANAITYTĘ) 
ŠIRVINSKIENĘ

Tel. (416) 252-4659 
Fax: (416) 252-2735 

Toll Free: 1-800-223-6209
E-mail: audra_timepress@sympatico.ca

Dėl leidinių ir kitų tekstų surinkimo 
ir išdėstymo bei dėl įvairių spausdinimo 

ar ryšyklos darbų atlikimo 
prašome kreiptis į savininkę

t?'*.

WAIXOWFEN ŠOKTAI 
spalio 24, penktadienį, nuo 8 v.v. iki 1 v.r.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

įėjimo bilietai prie durų. Kaina $10.
(KŪRYBINGIAUSIA KAUKĖ LAIMĖS PRIZĄ)

"STREETCAR” BALIUS
spalio 25, šeštadienį, nuo 7.30 v.v. iki 2 v.r.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.
Dalyvauti kviečiami tik 19 m. amžiaus ir vyresni su atitinkama ap
ranga. Įėjimas: $30 perkant prieš spalio 21 d. ir $35 po spalio 21 d. 
Į kainą įskaitytas VIP pasas į visus 4 klubus.Bilietus pirkite per ei. 
paštą: jewleeah@hotmail.com

Rengia Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

VĖLINIŲ susikaupimui skirta 
meninė programa

DALYVAUJA: kamerinis orkestras "LYRA" (meno vadovė 
A. Šarpytė), "ATŽALYNO" tautinių šokių grupės atstovai 
(choreografija A. Adomaitytės-Biondi), skaitovai, Jaunųjų smui
kininkų ansamblis "LYRELĖ".

Bilietai parduodami prieš renginį. Kaina - $15.

o 26, sekmadienį, 12.30 v.p.p.
Anapilio parodų (muziejaus) salėje

A. a. tėvų Juozo ir Pranu- 
tės Siminkevičių atminimui pa
gerbti duktė Prima Saplienė ir 
sūnus Vytas Siminkevičius Tė
viškės žiburiams aukojo $200.

A, a. Juozo Valevičiaus še- 
šerių mirties metinių atminimui 
pagerbti žmona Lidija su šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A. a. Kazimieras Mankaus- 
kienės dvejų metų mirties prisi
minimui Stasys Matulionis Tė
viškės žiburiams aukojo $20.

Vaiko tėviškės namams 
$500 aukojo G. Lemieux (savo 
tėvų a.a. Broniaus ir Mortos 
Norkų atminimui).

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100- V. 
V. Baliūnai (a.a. Onos Balionie
nės XXIII mirties metinių pro
ga); $50 - V. Jasinevičienė (a.a. 
Juozo Jasinevičiaus atiminimui).

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

Montrealio “Rūtos” klubo 
valdyba praneša, kad bus rodomos 
Lietuvos televizijos paruoštos Tre
čiosios pasaulio lietuvių dainų 
šventės vaizdajuostės: lapkričio 5 
d., 11 vai. Ansamblių vakaras Kal
nų parke, trukmė - 2 vai.; lapkričio 
19 d., 11 vai. Šokių diena “Žalgi
rio” stadione, trukmė - 2 vai. 10 
min.; gruodžio 3d., 11 vai. Dainų 
diena Vingio parke, trukmė - 3 vai. 
Vaizdajuostės bus rodomos Aušros 
Vartų parapijos salėje. Visi kviečia
mi ateiti ir pasigrožėti šios nuos
tabios šventės vaizdais.

A. a. Marcelė Tališauskaitė- 
Čepulienė, 85 m. amžiaus, mirė 
2003 m. spalio 3 d. Palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Mississau
ga, Ont. Laidotuvių apeigas atliko 
prel. Jonas Staškevičius spalio 8 d. 
Liūdi vyras Antanas Čepulis, ilgus 
metus buvęs ne tik uolus Aušros 
Vartų parapijietis, bet ir parapijos 
komiteto narys bei pirmininkas.

A. a. Valerija Nasteikaitė-Di- 
kaitienė, 89 m. amžiaus, mirė 2003 
m. spalio 5 d. Gedulinės Mišios 
buvo atnašaujamos Aušros Vartų 
šventovėje spalio 8 d. Liūdi duktė, 
du sūnūs su šeimomis, našlė marti, 
vaikaičiai, provaikaičiai ir daug ar
timųjų. Velionė buvo veikli ir nuo
širdi KLK Moterų dr-jos Montrea
lio skyr. narė. Jos atminimui buvo 
renkamos aukos “Vaiko tėviškės 
namams”. D.S.

Montrealio Golfo diena įvyko 
rugsėjo 20, Saint Donat Golfo 
klube. Oras buvo pasakiškai gražus,

^£8

Alvydui Bulotai

Rytis Bulota įteikia II-jį prizą Aleksui Piešinai

Grupė Montrealio Golfo dienos dalyvių

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De S ėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Operos bendrovės “Royal 
Opera Canada” ir “Opera Miss
issauga” atidaro veiklos sezoną 
spalio mėnesį su Bizet Carmen. 
Operos bus atliekamos “Toronto 
Centre for the Arts” (TCA - 
5040 Yonge St. - North York 
Civic Centre) ir Mississaugos 
“Living Arts Centre” (LAC - 
prie Square One). Lapkričio 
mėnesį bus Verdžio Nabucco, 
Mocarto The Magic Flute — 
vasario-kovo men., Gilbert & 
Sullivan The Mikado — kovo 
mėn. (tik “Living Arts Centre”) 
ir Verdžio Aida - balandžio-ge
gužės mėn. Bilietus galima užsi
sakyti per Ticket Master (telefo
nu 416 872-1111 arba internetu 
www.TicketMaster.ca). LAC bi
lietų kasos telefonas 905 306- 
6000 arba I-888-8O5-8888. Bi
lietų serijos parduodamos tele
fonu 416 322-0456 “Living Arts 
Centre” automobilių pasistatymas 
nemokamas. Toronte “Centre for 
the Arts” yra arti požeminio trau
kinio stoties. Inf.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783 

ir jau matėsi ant kalnų rudens spal
vų. Diena prasidėjo su pamoka mo
terims, ir po to vyko žaidimas-var- 
žybos. Nuotaikos netrūko nei gam
toje žaidynių metu, nei restorane 
“Le Cuisto du Nord”, kur visi daly
viai susirinko pavakarieniauti. Tuo 
metu buvo išdalinti prizai geriau- 
siems žaidėjams. Pirmą prizą lai
mėjo Alvydas Bulota, antrą gavo 
Aleksas Piešina, o trečią prizą neti
kėtinai laimėjo trys moterys kartu: 
Vilija Bulotienė, Lilija Gedvilienė 
ir jos dukra Jūra Gedvila-Landry. 
Šios dienos rengėjai ir dalyviai 
nuoširdžiai dėkoja Montrealio kredi
to unijai “Litas” už finansinę paramą 
ir Alvydui Bulotai už “General Elec
tric” sviedinukus, kurių nemokamai 
gavo kiekvienas dalyvis. V.B.

Vilija Bulotienė įteikia I-jį prizą

NEBRANGIAI VERČIAME įvai- 
rius dokumentus iš lietuvių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbų. Rašome įvai
rius raštus, reziume. Skambinti 
mobiliu tel. 647 298-7972, elekt. 
paštas siandien5@yahoo.com

PARDUODU LIETUVOJE ko- 
mercinės paskirties žemės sklypą 
0,16 ha (16 arų) Panevėžio mieste, 
prie centrinės gatvės, netoli nuo 
centro. Dėl kainos ir kitos infor
macijos skambinti į Kauną tel. 
+370 37 455006.

PARDUODU LIETUVOJE žemės 
sklypą 42 ha prie Bukonių mies
telio (0,5 km), 40 km nuo Kauno, 
14 km nuo Jonavos prie asfaltuoto 
kelio. Sklypas žemės ūkio paskir
ties. Pastatų nėra. Dėl kainos ir ki
tos informacijos skambinti į Kau
ną tel. +370 37 455006.

• Laisvė, kuri pradeda leisti 
šaknis, greitai auga

(G. Washington)

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

-tevzib@pathcom.com
č\y čšy
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