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Negerai ir gerai
Psichologai žinovai turbūt galėtų pasakyti, kodėl 

dauguma žmonių labiau domisi įvairiomis negerovėmis, 
graibsto sensacijas, skleidžia gandus, mėgsta sužinoti 
ko dar kiti nežino, kad galėtų papasakoti, pridėdami net 
ir savo nuomonės dozę.

G
AL dėl to ir žiniasklaida pilna įvairiausių prane
šimų apie nusikaltimus, žudynes, nelaimes, 
šiurpą keliančius įvykius, sukčiavimus, skyry
bas, vaikų žudymus, prievartavimus ir t.t. Visa tai ma

tant televizijos ekrane, skaitant spaudoje, gali atrodyti, 
kad pasaulyje nieko gero ir nebėra. Apie tai ir pakalba
ma, padejuojama. Ne išimtis ir Lietuva. Apie ją nema
žai liūdnokų pranešimų beveik visuose dienraščiuose. 
Mažiau liūdnumo savaitraščiuose, o kas geresnio pa
siekta, ko siekiame, kokie rimtieji klausimai kyla, kaip 
sprendžiamos problemos - galima rasti žurnalų pusla
piuose. O ir liūdnesnę pusę juose svarstantys straipsniai 
nėra skirti blogų naujienų gaudytojams, bet rimtesniam 
kritiniam dalyko įvertinimui. Antras šaltinis susidaryti 
apie gimtąjį kraštą šviesesniam vaizdui - tai asmeninė 
patirtis. Tiesa, ilgesnį laiką pabuvojęs tėvynėje pamaty
si ir šio, ir to. Tačiau tai niekada nebus tik viena pusė, 
kuri labiausiai rūpi žiniasklaidai, pardavinėjančiai “pi
gią prekę” įdomių naujienų nuolat išsiilgusiam žmogui. 
Savo patirtį derinant su skelbiamomis žiniomis ir sensa
cijomis bus lengviau išvengti šališkų, pagal paklausą ar 
reikalą nudažytų kraštutinumų. Taigi į visa, kas negerai 
ir kas gerai reikėtų žvelgti atidžiau ir atsargiau vis prisi
menant, kad žinių skleidėjai, pataikaudami klientams, 
savo užsiėmimą gali labiau vertinti negu objektyvumą.

K
RAŠTO vadovavimo stebėtojai ir tyrinėtojai, 
apklausų bei statistikų sudarinėtojai, žiniasklai- 
dos apžvalgininkai, žurnalistai, kritikai bei visi 
kiti, besirūpinantys valstybės gerove, viešai skleidžian

tys surinktus faktus, dėstantys savo nuomonę vieniems 
gali atrodyti kaip negatyvūs veikėjai, savo darbais juo
dinantys krašto įvaizdį, o kitiems - kaip būtini ir reika
lingi stiprinant atviros visuomenės santvarką, kuri ir su
daro demokratėjimo pagrindus. Kaip į tai bežiūrėtum, 
įvaizdžių piešėjams ne visada sekasi skelbiamą medžia
gą perduoti be paslėptų tikslų. Negerovių kėlimas, am
žinos kritikos, šiurkštūs asmenų puolimai kai kada, at
rodo, išnyra ne tam, kad pažiūrėtume kur dalykai taisy
tini, bet tam, kad iš esmės niekintume jauną valstybin
gumą - štai žiūrėkite, mes negalime vieni patys tvarky
tis, mes neišmanėliai, būtinai reikalingi globėjų, kad at
sirastų kas už mus galvoja ir galėtume sėkmingiau gy
vuoti. Šitokios ar panašios šešėlinės užmačios, įsiskver
busios į laisvą žiniasklaidą, ją pačią nejučiomis įtraukia 
kenkėjiškon tarnybon, ir tokiu atveju laisvasis kritinis 
žodis tampa negatyviu reiškiniu. Kuri kritika siekia ge
rųjų tikslų, o kuri nusiteikusi kitaip - praktiškai atskirti 
nėra lengva. Ko siekiama, žino tik kritikų skelbiamų 
pranešimų autoriai. Todėl dėmesys į autorystę gana 
svarbu. Kitaip tariant, kai kuriais atvejais svarbiau yra 
ne tai kas parašyta, bet kas rašė. Jau ne sykį ir mes, išei
viai, esame apsikaltinę, kad apie Lietuvos valdymą ir 
negeroves rašome per daug ir gal per dažnai. Bet kiek
vienas, kuris nors kiek išeivijos nuotaikas pažįsta, pa
liudys, kad tai daroma linkint Lietuvai augti, stiprėti ir 
doros keliu ateitin žengti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Permaina lėtai juda
Kanados vyriausybė šiuo 

metu yra savotiškai įstrigusi. 
Yra aišku, kad dabartinis minis- 
teris pirmininkas Jean Chretien 
perleis savo vietą naujam libera
lų partijos vadui, kuriuo būti ti
kisi Paul Martin, tačiau, kiek 
pirmasis neskuba pasitraukti, 
tiek antrasis, nors ir neišrinktas, 
skuba perimti. Yra daugiau kaip 
30 įvairių įstatymų projektų, pa
teiktų parlamentui, tačiau jų 
svarstymas nebus užbaigtas iki 
ateinančių rinkimų. Valstybė 
nori priimti kanapių rūkymo įs
tatymą; paruošti federacinio 
masto registraciją lytinį nusikal
timą attikusiems asmenims, per
tvarkyti 127 metų senumo Indė
nų įstatymą; dirbtinio žmogaus 
sukūrimo {cloning) draudimą; 
septynių naujų rinkiminių apy
linkių sienų nustatymą; oficia
lios politinės partijos apibrėži
mą, nustatant minimalų parla
mentarų skaičių, kad jų grupė 
galėtų vadintis parlamentinė 
partija; legalizuoti tos pačios ly
ties asmenų santuokas ir daug 
kitų. Visus tuos reikalus painio
ja Chretien delsimas paskelbti 
savo pareigų perdavimo datą. Jis 
pasirinko tą laiką išvykoms į ki
tus kraštus. Vienas iš jų yra į 
Kiniją. Jis tikisi parduoti Kinijai 
daugiau “Candu” reaktorių; o 

jau anksčiau parduotų dviejų re
aktorių statybos užbaigimo iš
kilmėse jis žada dalyvauti. Taip 
pat sausio mėnesį Chretien žada 
dalyvauti Meksikoje vyksian
čioje pietų pusrutulio konferen
cijoje. Jo palaikoma parlamenta
rė Sheila Copps žino, kad jai 
tapti ministere pirmininke gali
mybė yra labai menka, tačiau 
Chretien remiant tikisi gauti 
bent senatorės vietą. Iš dabarti
nių 105 senatorių 53 buvo pa
skirti J. Chretien.

Naujai išrinktas Ontario 
ministeris pirmininkas Dalton 
McGuinty jau kalba, kad kai ku
rie rinkiminiai pažadai gali būti 
uždelsti. Po to, kai Ontario pro
vincijos deficitas pasiekė tris bi
lijonus dolerių, jis pranešė, kad 
tolesnė finansinė eiga bus nusta
tyta tik po to, kai nepriklauso
mas revizorius (auditor) pa
skelbs Ontario provincijos fi
nansinę padėtį. Pirmasis žings
nis bus 8,000 naujų slaugių 
samdymas, pradinių skyrių kla
sių sumažinimas iki 20 vaikų ir 
anglimis kūrenamų generatorių 
uždarymas. Taip pat jis paskelbė 
ir septynių asmenų valdžios per
davimo grupę, kuri palengvins 
geriau ir sklandžiau pradėti dar
bą naujajai vyriausybei. Nauja 
McGuinty vyriausybė bus pri-

Popiežiaus Jono Pauliaus II aikštė, primenanti jo apsilankymą Vilniuje 1993 metais Nuotr. Ž. Beliausko

“Pasaulio lietuvis” Lenkijoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Pasaulio lietuvis - leidinys 
bendruomenės minčiai ir gyve
nimui, 40 metų leistas JAV, yra 
iškeltas į Lenkijos lietuviškiau
sią miestą - Punską.

Toks žygis padarytas, kai iš 
redaktoriaus pareigų atsisakė 
trejus metus žurnalą redagavusi 
čikagietė Regina Kučienė, kuri, 
keičiantis PLB valdybai, pasi
traukė.

Naujoji PLB valdyba, kuriai 
dabar pirmininkauja Lietuvoje 
gyvenantis Gabrielius Žemkal
nis iš Australijos, svarstė gali
mybes šio žurnalo leidimą tęsti 
Čikagoje arba jį perkelti Lietu
von ar Lenkijon. Daugumas val
dybos narių pasisakė už leidybą 
Punske.

Nauja žurnalo redaktore pa
kviesta Živilė Makauskienė. 
Žurnalas bus spausdinamas Len
kijos lietuvių laikraščio Aušra 
spaustuvėje.

Paskutinis Čikagoje išleistas 
numeris buvo 2003 m. Jame bu
vo plačiai aprašytas PLB XI-sis 
seimas, įvykęs liepos mėnesio 
pirmoje pusėje Vilniuje. Jame 
buvo įdėtas ir redaktorės R. Ku- 
čienės atsisveikinimo žodis, ku
riame ji sako: “Pasibaigus PLB 
valdybos kadencijai, baigėsi ir 
mano, kaip žurnalo redaktorės, 
pareigos”. Taip pat ji pažymi, 
jog šiam darbui paskyrė daug 
meilės, jėgų ir laisvo laiko. Savo 
žodžio pabaigoje taria: “Linkiu 
naujam redakcijos kolektyvui 
energijos ir toliau tęsti 40 metų 
pasaulio lietuvius informuojantį 
leidinį”.

» w
saikdinta spalio 23 d.

Finansų ministeris John 
Manley Otavoje susirinkusiems 
provincijų finansų ministeriams 
neužtikrino jokios konkrečios ar 
skubios pagalbos, tačiau su vi
sais sutiko, kad Kanados sveika
tos sistemos patobulinimas turi 
turėti pirmenybę, todėl atsiradus 
pakankamai federacinių lėšų, 
bus skiriama papildoma parama

(Nukelta į 6-tą psl.)

Prie šio žurnalo leidybos Či
kagoje dirbo grupė žmonių. Re
dakcinę kolegiją sudarė: Vikto
ras Kučas, Regina Kučienė, Ed
vardas Šulaitis. R. Kučienė taip 
pat rinko tekstus ir skaitė korek
tūras. Reikia pasakyti, jog ji, pa
našiai kaip ir kiti redakcijos bei 
administracijos-talkininkai, visą 
darbą atlikdavo nemokamai. To
dėl per porą metų buvo sutaupy
ta daugiau kaip kelios dešimtys 
tūkstančių dolerių ir pajėgta iš
leisti 10 laidų per metus.

Savo pranešime XI-jam 
PLB seimui R. Kučienė sako: 
“Redaktorės pareigos pareikala
vo daug darbo valandų. Perėmu
si redagavimą, pajutau, parafra
zuojant Žemaitę, įkritusi kaip 
muselė į išrūgas. Redaktorės 
darbas yra įdomus, bet ir sun
kus. Redaktorė turi numatyti 
ateinančio mėnesio tautines ir 
kalendorines šventes, ieškoti, 
kas rašys straipsnius, parūpins 
nuotraukas”.

Ji taip pat nusiskundė, kad 
pačiai reikėjo surinkti straips
nius, daryti korektūras, dirbti su

Nauja Bendruomenės 
vadovybė Amerikoje

Rugsėjo 12-14 dienomis Oma- 
hoje įvyko JAV Lietuvių bendruo
menės tarybos XVII sesija. Iš vi
sos Amerikos susirinko naujai 
išrinkti tarybos nariai, krašto 
valdybos nariai, apygardų, apy
linkių pirmininkai. Dalyvavo 59 
tarybos nariai iš 66. Į šią tarybą 
išrinkti nauji 26 nariai, iš jų - 5 
naujai atvykusieji.

Penktadienio vakarą visi 
rinkosi į Šv. Antano parapijos 
salę, kurioje rodė filmą Lietuviai 
Omahoje. Jame buvo sudėti visi 
didesni renginiai, vykę šioje 
apylinkėje: lituanistinės mokyk
los veikla, choro “Rambynas” 
koncertai. Lietuvių veikla išsi
plėtusi po visą Ameriką. įvairio
se valstijose skamba lietuviškos 
dainos, šokami tautiniai šokiai.

Šios sesijos metu sutikau di
delį būrį naujų, kūrybingų žmo
nių, kurie nori tęsti pirmųjų atei- 

maketuotoju. “Iki mano atėjimo 
į redaktorės pareigas visi šie 
darbai buvo apmokami, todėl 
buvo lengviau gauti įgudusius 
pagalbininkus”.

Be atlyginimo dirbusi R. 
Kučienė, o taip pat ir administ
ratoriaus pareigas nemokamai 
ėjęs jos vyras Viktoras, sugebė
jo ne tik išleisti po 10 numerių 
per metus, bet ir sutaupyti ne
mažai pinigų, kurių dėka bus 
galima tęsti Pasaulio lietuvio 
leidimą Punske.

Per 40 metų buvo išleista 
407 numeriai. Būtų gerai, jei 
Punske bent ketvirtadalis to 
skaičiaus galėtų pasirodyti.

Mūsų nuomone, vargu ar 
Punskas buvo pats geriausias 
pasirinkimas Pasaulio lietuviui 
leisti. Juk gerai žinome, kad di
džiausias šio žurnalo skaitytojų, 
rėmėjų bei bendradarbių būrys 
gyvena Š. Amerikoje.

Tačiau, kaip liaudis sako, 
“pagyvensime - pamatysime”. 
Ir tai turbūt labai greitai. Naujai 
redaktorei Ž. Makauskienei lin
kime geriausios sėkmės.

vių tradicijas - išsaugoti lietu
višką žodį, dainą ir šokį.

Susirinkusius į XVII tary
bos sesiją, sveikino Nebraskos 
senatorius demokratas A. Nelso
nas, Danguolė Mary Antanėlis - 
Omahos apylinkės pirmininkė, 
Liuda Česnaitė-Flores - “Ame
rikos kryžkelės” apygardos pir
mininkė. Ambasadorius Vygan
das Ušackas perskaitė Lietuvos 
prezidento R. Pakso sveikinimą. 
Liuda Rugienienė, Lietuvių pa
saulio bendruomenės valdybos 
JAV atstovė perskaitė PLB val
dybos pirmininko Gabrieliaus 
Žemkalnio sveikinimą. Susirin
kusieji pagerbė tylos minute mi
rusius LB Krašto valdybos na
rius - Birutę Jasaitienę ir Algir
dą Rimą.

Dvi dienas vyko darbas: da
rė pranešimus krašto valdybos

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lankėsi parlamento 
pareigūnas

Spalio 13-14 d.d. Lietuvoje 
lankėsi Europos parlamento li
beralų, demokratų ir reformų 
(ELDR) partijų grupės pirminin
kas Graham Watson pasitari
mams su Lietuvos politikais. 
ELDR frakcija Europos parla
mente vienija 53 ES valstybių 
liberalių partijų atstovus, rašo 
ELTA/LGTIC. Kalbėdamas apie 
galimybę surengti referendumą 
dėl ES Konstitucinės sutarties 
svečio nuomone, reikia surengti 
vieną europinę diskusiją, kurioje 
galėtų dalyvauti visi, o ne 25.

Lietuvos seimo pirmininko 
Artūro Paulausko teigimu, dėl 
Lietuvos narystės ES jau buvo 
atsiklausta gyventojų nuomonės, 
ir seimas, turėdamas tautos 
mandatą, galėtų apsispręsti ir 
pritarti ES Konstitucijai. Libera
lų ir centro sąjungos pirminin
kas Artūras Zuokas palaikė min
tį, jog ES Konstitucija turėtų bū
ti patvirtinta visuotiniame refe
rendume.

Prezidentas Rolandas Pak- 
sas susitikime pažymėjo, kad 
Lietuvos ekonominis įsijungi
mas į ES “bus visavertė tik vei
kiant infrastruktūros jungtims”, 
rašo ELTA/LGTIC. Lietuva 
imasi aktyvių veiksmų, kad būtų 
įgyvendintas Lietuvos-Lenkijos 
elektros perdavimo linijos pro
jektas. Transporto srityje svar
bus projektų “Via Baltica” ir 
“Rail Baltica” įgyvendinimas. 
Jo teigimu, Lietuva iš principo 
pritaria Europos konstitucijos 
projektui, laikydama jį geru pa
grindu tolesniam Konstitucijos 
kūrimui.

URM Afrikoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis spa
lio 6-9 d.d. lankėsi Maroke ir 
Tunise. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, tai pirmas kartas, kai Lie
tuvos diplomatijos vadovas vieši 
šiose Afrikos valstybėse. Maro
ko karalystė yra aktyvi ES Bar- 
celonos proceso - ES ir pietinių 
Viduržemio jūros valstybių part
nerystės dalyvė, viena nuosai
kiausių arabų valstybių. Su Ma
roko užsienio reikalų ir bendra
darbiavimo ministeriu Maha- 
med Banaissa jis pasirašė susita
rimus dėl abipusio vizų režimo 
panaikinimo diplomatinių pasų 
savininkams ir dėl politinių pa
tarimų mechanizmo įsteigimo. 
Maroko atstovai rodė didelį su
sidomėjimą Lietuvos statyba ir 
pabrėžė, jog Lietuvos verslinin
kai bei statybininkai galėtų sėk
mingai dirbti Maroke.

Tunise A. Valionis susitiko 
su vyriausybės nariais ir darbda
vių organizacijos vadovais, bu
vo aptarti dvišalio bendradarbia
vimo klausimai, ekonominis au
gimas bei plėtros perspektyvos. 
Čia taip pat buvo kalbėta apie 
Barcelonos proceso ateitį, apie 
padėtį Irake ir Artimuosiuose 
Rytuose. Buvo užsiminta, kad 
Lietuva galėtų tapti tiltu Tuniso 
verslui į Rytų rinkas, išnaudo
jant valstybės pajėgumus perve
žimų srityje ir Klaipėdos uosto 

Šiame numeryje
Negerai ir gerai

Ne visada sekasi skelbiamą medžiagą perduoti be paslėptų tikslų 
“Pasaulio lietuvis” Lenkijoje 

Redaktorės darbas yra įdomus, bet ir sunkus 
Lietuvos diplomatija išeivijoje

Tardytojas pareikalavo, kad išduočiau diplomatines paslaptis
Auklės pagal skelbimus - nepatikimos

Kiek mokėsite? Man reikia prie pensijos prisidurti
Jos paminklas - darbai

Tokia buvo Birutė! Pabrėždavo, kad “mes visi tai padarėme” 
“Istorijos žodyno” klaidos

Parengė (ne pertvarkė) Lietuvos bažnytinės provincijos projektą 
Kai prabyla Lietuvos keliai

Mus gražiai priėmė, apnakvydino, neleido tą dieną išvažiuoti

pajėgumą, o Tunisas būtų atra
mos taškas Lietuvos verslo 
sklaidai Šiaurės Afrikos regio
nuose.

Veikėjų populiarumas
Lietuvos rytas (2003.X. 11) 

praneša, kad spalio 2-5 d.d. su
rengtos visuomenės nuomonės 
bei rinkos tyrimų centro “Vil- 
morus” apklausos duomenimis, 
pirmaujančią vietą užima prezi
dentas. Apklausos dalyviai atsa
kė į klausimą “Kokie Lietuvos 
politikai geriausiai atstovauja 
jūsų interesams?” Antroje vieto
je buvo ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas, trečioje - 
buv. prezidentas Valdas Adam
kus, po jo - seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. “Pirmą kar
tą į populiariausių veikėjų de
šimtuką įsiveržė policijos gene
ralinis komisaras Vytautas Gri
garavičius”, rašo Lietuvos rytas. 
Lietuvos prezidentą Rolandą 
Paksą palankiai vertino 64.7% 
apklaustųjų, Policijos generalinį 
komisarą - 62.1%, Vilniaus me
rą Artūrą Zuoką- 57. 4%, o sei
mo pirmininką Artūrą Paulauską 
- 57.1%. A. Brazauską palan
kiai vertino 45.8%, pagal rugsė
jo 4-7 d.d. apklausą.

Lietuvos parlamentarai 
Gudijoje

Spalio 2 d. seimo valdyba 
atsisakė skirti lėšų keturių Lie
tuvos seimo narių kelionei į Gu
diją, kurios parlamentas nede
mokratiškai išrinktas. Tačiau jie 
pasiryžo vykti savais pinigais, 
susitikti su Gudijos parlamento 
atstovais spalio 6-8 d.d. Social
demokratai Bronius Bradauskas, 
Vytautas Einoris, Vydas Bara
vykas ir Vladimiras Orechovas 
priklauso parlamentinei Geros 
kaimynystės ryšių su Gudija 
grupei.

Kaip rašo Lietuvos žinios, 
lankydamiesi Gudijoje seimo 
nariai “nevengė pagiriamųjų žo
džių antidemokratiniam Alek
sandro Lukašenkos režimui”. 
ELTA/LGTIC praneša, kad “ži- 
niasklaidos reportažuose apie 
seimo narių kelionę girdėjosi 
nepagarbos Lietuvai gaidos”. B. 
Bradauskas teisinosi, jog susiti
kimuose buvo kalbama apie 
ekonominį bendradarbiavimą, 
kaimo problemas, aplinkosaugą, 
melioraciją, ekologiją, tranzitą, 
nediskutuojama politinė padėtis. 
Jis įsitikinęs, kad išvyka ne tik 
nepakenkė Lietuvos įvaizdžiui, 
bet ir pakėlė šalies prestižą gudų 
akyse.

Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas neigiamai įvertino jų 
kelionę, pabrėždamas Gudijos 
nenaudingą izoliavimo politiką. 
Nuo seimo narių kelionės atsiri
bojo seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ir Užsienio reika
lų ministerija. Socialdemokratų 
frakcijos vadovai pripažino, kad 
tų keturių narių elgesys buvo 
nekorektiškas. Socialdemokratų 
pareiškime pažymėta, kad frak
cija nedalyvavo rengiant vizitą į 
Minską ir jį vertina kaip asmeni
nę frakcijos narių iniciatyvą. Jų 
elgesį pavesta ištirti LSDP Eti
kos komisijai. RSJ

http://www.tzib.com
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Auklės pagal skelbimus - 
nepatikimos

Didieji Šiluvos atlaidai vy
ko š.m. rugsėjo 7-14 d.d. ir buvo 
skirti popiežiaus Jono Pauliaus 
II apaštališkojo vizito Lietuvoje 
dešimtmečiui paminėti. Pirmoji 
diena pavadinta Padėkos diena 
ir pradėta maldininkų procesijo
mis į Šiluvą. Maldininkams su
sirinkus, priešais baziliką Mišias 
koncelebravo arki v. S. Tamke- 
vičius, vyskupai E. Bartulis ir J. 
Boruta, SJ, apaštališkasis nunci
jus arkiv. P. S. Zurbriggen ir 
kelios dešimtys kunigų. Giedojo 
Klaipėdos Šv. Kazimiero para
pijos choras. Pamaldose dalyva
vo Lietuvos prezidentas R. Pak- 
sas su šeima, seimo nariai bei 
kiti valdžios atstovai. Pamokslą 
pasakė arkiv. S. Tamkevičius, 
vadovavęs pamaldoms. Po Mi
šių buvo iškilmingai pašventin
tas dvasinis centras, pavadintas 
Šiluvos Jono Pauliaus II namais, 
kur bus ugdomi busimieji kuni
gai. Kitą dieną Švč. M. Marijos 
Gimimo iškilmės pradėtos Mi- 
šiomis, kuriose melstasi už gy
vybės kultūros gynėjus, o vaka
re - už šiemet gimusius kūdi
kius, vidurdienio Mišiose - už 
motinas, kurioms buvo suteiktas 
ypatingas palaiminimas. Rugsė
jo 9 d. melstasi už ligonius, rug
sėjo 10-oji buvo skirta kunigų ir 
vienuolių ypatingam prisimini
mui, melstasi už pašaukimus ir 
kunigystės siekiančius, rugsėjo 
11 d. bazilikoje vykusiose Mi
šiose buvo melstasi už policijos 
bei teisėtvarkos darbuotojus, o 
kitą dieną paminėta Lietuvos 
kariuomenė, maldose prisiminti 
tremtiniai, politiniai kaliniai, 
partizanai, pasimelsta už tarpu
savio taiką. Rugsėjo 13 švęsta 
Vaikų ir jaunimo diena, paruo
šus jiems specialią programą. 
Pamaldoms vadovavo kun. dr. 
Arvydas P. Žygas, giedojo Pet
rašiūnų parapijos vaikų choras. 
Tą dieną jaunimas iš Raseinių 
atliko maldingą kelionę. Šilinės 
atlaidų paskutinioji diena buvo 
skirta šeimoms. Tą dieną taipgi 
paminėtas ir popiežiaus vizito 
dešimtmetis.

Šiaulių universitetas pra
dėjo dėstyti meninį ugdymą ir 
tikybą. Tai nauja studijų progra
ma. Ta proga rugsėjo 4 d. buvo 
atidaryta Tikybos auditorija. 
Programos organizatoriai ir kū-

• Malda nekeičia Dievo, bet 
keičia tą. kuris meldžiasi.

(Soeren Kierkegaard) 

PADĖKA
MYLIMAI ŽMONAI, MOTINAI

AtA
APOLONIJAI TUMPIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai dėkojame kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už velio
nės lankymą ligoninėje ir suteikimą Sakramentų, diak. Petrui 
Šarkai, OFM, už maldas laidotuvių namuose; už šv. Mišias ir 
laidotuvių apeigas - kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, 
kun. Liudui Januškai, OFM, ir diakonui Kazimierui Ambra
zaičiui. Dėkojame L. Baziliauskui už maldų skaitymą ir kun. 
E. Jurgučiui, OFM, už pamokslą ir už atsisveikinimą kapinė
se. L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giedojimą laidotuvių na
muose ir šventovėje. Danguolei Radtkei už vargonavimą. 
Ačiū karsto nešėjams ir visiems už užprašytas Mišias ir au
kas bei gėles; Janinai Gurklienei - už skanius pietus ir po
nioms už suneštus pyragus; visiems - už velionės lankymą ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Liūdintys - vyras Romualdas, 
sūnūs Jurgis ir Paulis

rėjai - Edukologijos fakulteto 
dekanė Aušrinė Gumuliauskie- 
nė, docentai Gintautas Mažeikis 
ir Stasys Žalalis. Pasak jų, studi
juojant meninį ugdymą ir tiky
bą, pažįstamos meno ir dvasinės 
vertybės. Tų dalykų šiemet mo
kysis 14 studentų. Naująją audi
toriją pašventino vysk. E. Bartu
lis, giedojo choras “Pavasaris”.

Šv. Juozapo kunigų semi
narijoje Vilniuje mokslo metai 
pradėti rugpjūčio 27 d. Mišio- 
mis, kurias seminarijos koply
čioje koncelebravo kardinolas 
A. J. Bačkis, vyskupai J. Matu
laitis ir J. Tunaitis, seminarijos 
rektorius, kun. R. Šalaševičius, 
studijų prefektas kun. dr. Hans 
Friedrich Fischer, kunigai dėsty
tojai ir kt. Rektorius pamoksle 
pabrėžė, kad leidžiamės į dar 
vieną kelionę, kuri esanti tikėji
mo kelionė, nes ėjimas yra Die
vo įkvėptas ir jo galybės lydi
mas. Studijas seminarijoje pra
dėjo 59 klierikai, 3 studentai 
svečiai ir 9 parengiamojo kurso 
dalyviai. Seminaristams dėstys 
apie 30 dėstytojų. Klierikų var
du visiem padėkojo Deimantas 
Braziulis, pradinę paskaitą skai
tė kun. Žydrūnas Vabuolas. Šią 
seminariją pernai baigusiems 
kardinolas A.J. Bačkis įteikė 
diplomus. Pirmą kartą juos gavo 
ir du diakonai — G. Černius ir 
L. Liutkevičius.

Palendrių Šv. Benedikto 
vienuolyne Šiaulių vyskupijos 
tikybos mokytojams buvo su
rengtos rekolekcijos - liepos 31- 
rugpjūčio 1 d.d. ir rugpjūčio 14- 
15 d.d. Vyko kasdien pamaldos, 
apmąstymai, pokalbiai su vie
nuoliais, išgyventas Dievo artu
mas. Taip pasiruošta naujiems 
mokslo metams

Pasaulio jaunimo dienų 
simbolis - didžiulis medinis 
kryžius š.m. rugsėjo 6 d. atga
bentas į Klaipėdą iš Švedijos. 
Kryžių pasitiko ateitininkai, Eu
ropos skautai, šauliai, Dvasinės 
pagalbos jaunimui centro atsto
vai, o prie Marijos Taikos Kara
lienės šventovės - vysk. R. Nor
vilą su kunigais. Perdavus kry
žių, Jaunimo misijos atstovai 
per liturginį šokį kvietė išgirsti 
Kristaus balsą. Klebonas kan. 
Petras Smilgys priminė popie
žiaus raginimą glaustis prie kry
žiaus. Po Mišių kryžius išlydė
tas į Kretingą.

2003 m. liepos 6 d. prie prezidentūros Vilniuje žygiuoja Lietuvos kariai aplink iš gėlių sukurtą karaliaus 
Mindaugo garbei karūną Nuotr. I. Ross

Lietuvos diplomatija išeivijoje
Vilniaus lenko atoliepis į “Tėviškės žiburiuose” išspausdintą recenziją

Jūsų laikraštis š.m. 37-toje 
laidoje išspausdino plačią ir 
konkrečią L. Jonušausko knygos 
recenziją apie Lietuvos diplo
matiją išeivijoje. Ten tarp kitko 
yra fragmentas apie tai, kaip 
min. J. Urbšys paskyrė S. Lozo
raitį diplomatijos šefu tuo atve
ju, jeigu Lietuva prarastų nepri
klausomybę.

Noriu šį pranešimą papildyti 
remdamasis pokalbiu su min. 
Urbšiu. Jis įvyko 1990 m. sausio 
24 d. Kaune jo bulet

Plačius šio pokalbio frag
mentus išspausdino Varšuvos 
savaitraštis Prawo i Žyde (Teisė 
ir gyvenimas) 1990 m. 15-toje 
laidoje. Leidžiu sau pacituoti 
dalį šios publikacijos, kuri buvo 
min. Urbšio autorizuota.

Ministeris Urbšys gyveno 
Kauno priemiestyje Pramonės 
gatvėje. Tai nėra elito kvartalas, 
apie tai liudija bent gatvės pava
dinimas. Po 16-kos metų trem
ties ir kalinimo jis nesidžiaugė 
senos valdžios simpatija. Ji jam 
paskyrė butą daugiaaukščiame 
pastate.

Nežinodamas kokia yra 94- 
mečio fizinė sveikata ir kaip ilgai 
galėsiu jo svetingumu naudotis, 
norėjau visų pinna išaiškinti kelis 
reikalus, kurie ypač mane jau 
seniai domino. Vis dėlto šnekė
jomės beveik tris valandas!

Dabar prieisiu prie reikalo, 
kurį ketinu pateikti Jūsų skaity
tojams ir kuris, mano nuomone, 
turėtų sudominti Lietuvos istori
kus. Kadangi domėjausi patikė
jimu 1940 m. pasiuntiniui Sta
siui Lozoraičiui Lietuvos diplo
matijos šefo pareigų, jeigu val
džia būtų pripažinta neveiksmia ir 
užsienio reikalų ministeris nusto
tų ėjęs savo pareigas, norėjau su
žinoti tiesą iš labiausiai kompe
tentingo asmens lūpų. Kad priar
tinčiau prie reikalo ir išsklaidy- 
čiau nesutarimus, pristačiau ponui 
ministeriui valdžios nario min. 
Audėno pasisakymą knygoje Pas
kutinis posėdis ir kito ministerio 
Musteikio iš jo atsiminimų.

Tarp JAV Lietuvių bendruomenės vadovybės suvažiavimo narių buvo 
ir šie dalyviai: (iš k.) Narimantas Udrys, Regina Narušienė, Rimas 
Gedeika Nuotr. Alf. Dziko

AtA
MYKOLUI MALINAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną LIUDĄ, 
dukrą IRENĄ ir sūnų ALGĮ, vaikaičius RASĄ ir 
RIMĄ, JONĄ, AUŠRĄ ir JUDITĄ - visą MALI
NAUSKŲ ir WILKINSON šeimą, kuri pašventė daug 
metų Toronto Maironio mokyklos labui -

Aldona Šimonėlienė, 
visų Toronto Maironio mokyklos auklėtojų vardu 

Jurgis Kuliešius, 
Tėvų komiteto vardu

Štai min. Urbšio pasisaky
mas: “Smulkmenų susietų su 
šiuo reikalu nepamenu. Vienok 
žinau, kad Lozoraičio laimė bu
vo jo jaunas amžius. Skaičiaus! 
su tuo, kad padėtis, kurioje jis 
eis savo pareigas, gali ilgai truk
ti. Be to, jis gyveno Italijoje, ku
ri tam tikra prasme buvo politi
nių įvykių nuošalyje. Taip kad 
jis turėjo platesnę veiklos dirvą, 
negu Prancūzjjoje esantis Kli
mas ir netgi Šveicarijoje gyve
nantis Šaulys... Svarbiausia jo 
teigiama ypatybė, kartoju, buvo 
jo amžius - jis tuo metu turėjo 
42 metus, Šaulys buvo dvide
šimčia metų vyresnis, o Klimas
— septyneriais”.

Paskiau paminėjau išsiųstą 
iš Kauno telegramą. Ministeris 
Urbšys papasakojo apie ligi šiol 
nežinomą jo ministerijos sveti
mų žvalgybų infiltravimo faktą.

Štai ką parašiau: “Nepaisant 
to, kad laiškas buvo pasiųstas 
šifruotas, pateko į svetimas ran
kas. Po mano suėmimo tardymo 
metu Tambove karininkas tardy
tojas (NKVD) pareikalavo, kad 
išduočiau diplomatines Lietuvos 
paslaptis. Kai pasakiau, kad to
kių nebuvo, jis man parodė iš
šifruotą telegramą. Mano many
mu (pasakė Urbšys), į sovietines 
rankas ji pateko tuoj po išsiunti
mo, įteikta sovietų agento”.

Tai tiek Urbšys. Nesugebėjo 
(o gal nenorėjo) atsakyti į klau
simą, kas buvo jo žinyboje so
vietų žvalgybos agentas. Gal ga
lėjo nujausti, bet kaip teisus 
žmogus nenorėjo ką nors įtarti 
nebūdamas visiškai tikras.

Kadangi pokalbis buvo skir
tas silpnai besiorientuojantiems 
Lietuvos reikaluose lenkams, 
neperdaviau spaudai daugiau 
smulkmenų Lozoraičio paskyri
mo byloje.

Savo užrašuose turiu dar ke
letą detalių, galinčių sudominti 
Jūsų skaitytojus. Netik dėl am
žiaus Šaulio kandidatūra atkrito
— jo žmonos, Berlyno operos 
dainininkės, pirmųjų vedybų sū

nūs karo metu tarnavo Wehr- 
macht’e. Tai aiškiai pabrėžė 
min. Urbšys.

Paskelbti ministerio pasisa
kymai buvo 1990 metų gegužės 
25 d. laišku (iš dalies parašyti 
lenkų kalba, jo autorizuoti). 
Lenkiškoje dalyje jis rašo:

“Savo gegužės 16 d. Tamsta 
man padarėte didelį malonumą 
laišku, kurį kartu su Jūsų 
straipsniu Sunki nepriklausomy
bė, gavau užvakar. Vienintelis 
netikslumas buvo Jūsų many
mas, kad aš gerai vartoju lenkų 
kalbą”.

Pastaba, liečianti lenkų kal
bos mokėjimą, mano straipsnyje 
atsirado, nes mūsų pokalbio pra
džioje ponas ministeris visai tai
syklingai išsireikšdavo lenkų 
kalba. Lietuviškai jis parašė: 
“Jūsų pasikalbėjimą su manimi 
perskaičiau dėmesingai, ir tikrai 
jis man atrodo gerai pavykęs. 
Ačiū!”

Po mano pasikalbėjimo už
simezgė su min. Urbšiu nuolati
nis susirašinėjimas, kuris tęsėsi 
ligi jo mirties. Rašiau jam len
kiškai, o atsakymus gaudavau 
lietuviškai. Tai netrukdė pasi
keisti nuomonėmis ir informaci
ja įvairiomis temomis. Kartais 
gaudavau iš jo istorines infor
macijas ir archyvinę medžiagą 
(pvz. sąrašą asmenų, išvežtų iš 
Vilniaus, 1939 m. spalio mėn.; 
laiškus lenkų, deportuotų iš Vil
niaus, prezidentui Smetonai ir jo 
žmonai).

Dr. Zenowiusz Ponarski
Iš lenkų kalbos vertė - J.B.
Pastaba. Dr. Z. Ponarski, 

gimęs vilnietis, vėliau likimo 
valia štetinietis, šiuo metu gyve
na Kanadoje. Yra teisėjas-pensi- 
ninkas, humanitarinių mokslų 
istorijos srities daktaras (...) Pa
rašė eilę straipsnių apie nubaus
tus asmenis Vilniuje ir Lietuvo
je 1939-1941 m.

Iš žurnalo Znad Wilii (Prie 
Neries) 2003 m. 1 nr.

Nauja...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pirmininkas Algimantas Gečys, 
jo vadovaujami nariai, įvairios 
komisijos. Šeštadienį, iškilmin
go vakaro metu, vėl visus susi
rinkusius sveikino ambasadorius 
Vygaudas Ušackas, senatoriai. 
Sveikinimo ir padėkos žodį tarė 
JAV LB Krašto valdybos pirmi- 
nikas Algimantas Gečys. Jis pa
dėkojo savo valdybos nariams, 
įteikdamas jiems po ką tik iš
leistą knygą - JAV LB penki de
šimtmečiai.

Sekmadienį, paskutinę sesi
jos dieną, buvo renkami nauji 
nariai į LB garbės teismą ir ko
misijas. Vienbalsiai atviru bal
savimu išrinkta nauja JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė iš New Haven, 
CT, apylinkės.

Sigita Šimkuvienė

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

REDA ULINSKAITĖ
Trejų metukų dukrelę augi

nanti Violeta N. papasakojo 
liūdną istoriją. Netikėtai gavusi 
neprastai apmokamą darbą, mo
teris nusprendė eiti dirbti, o ma
žąja) Lukai ieškoti kiekvieną 
dieną ateinančios auklės.

- Labai nenorėjau leisti Lu- 
kos į vaikų darželį. Kai aš buvau 
maža, darželis buvo nemėgsta- 
miausia vieta. Šaukdavau, rėk
davau, bet tėvai vis tiek mane 
vesdavo į darželį. Pagalvojau, 
kad savo vaikui galiu duoti šiek 
tiek daugiau. Su vyru nuspren
dėme - reikia auklės. Puoliau 
ieškoti auklių agentūrų. Pasiro
do, jų Šiauliuose nėra. Nereikia 
stebėtis, juk ne kiekviena šeima 
gali sau leisti mokėti auklei į 
mėnesį po keletą šimtų litų. To
dėl nusprendžiau auklės ieškoti 
pagal spausdinamus skelbimus, 
- šnekėjo Violeta.

Auklės paieškos pagal skel
bimus užtruko net keletą savai
čių. Išsirinkti norimą auklę iš 
keliasdešimties skelbimų - nėra 
lengva.

. - Liūdniausia, kad dauguma 
šių moterų nėra tikros auklės. 
Joms reikia tik pinigų. Pakalbė
jusi su jaunomis merginomis iš 
jų išgirstų tik klausimą: “O kiek 
man mokėsite?” Senyvo am
žiaus moterys kalba panašiomis 
frazėmis: “Gerai, jau gerai... Pa
žiūrėsiu. Juk savo užauginau. 
Kiek mokėsite? Man reikia prie 
pensijos prisidurti”. Kalbėjausi 
su keliasdešimčia moterų. Ir ga
liu pasakyti, kad gerą auklę su
rasti sunku. Dauguma moterų į 
šį darbą žiūri kaip į lengvą gali
mybę užsidirbti pinigų. O kad 
reikės prižiūrėti vaiką, kuris au
ga, formuojasi, joms mažiausiai 
rūpi. Daugeliu moterų atrodo 
keista, kodėl aš noriu, jog mano 
vaikas būtų ne tik pavalgydin
tas. Bendrauti su vaiku, jį šne
kinti ar nešioti ant rankų ir pasa
koti kas vyksta kieme... Šioms 
moterims, tokie dalykai atrodo 
visai nereikšmingi. O gal aš ke
liu per didelius reikalavimus? 
Nors nemanau, juk kiekviena 
mama nori tik gera savo vaikui? 
Jos geriau pasisiūlo išvirti pie
tus, nei užsiimti su vaiku, - šne
kėjo jauna mama, ieškojusi 
auklės.

Violeta prisipažino ilgai 
dvejojusi, kokią auklę pasiimti. 
Norėjusi, kad jos dukrelę prižiū
rėtų jauna auklė. Tačiau bijojo, 
kad jaunų merginų nepatyrimas 
gali pridaryti bėdų. Vis dėlto į 
Violetos ir Tado namus atėjo 
vyresnio amžiaus auklė, vardu 
Vitalija. Penkiasdešimtmetė mo
teris trejų metukų Luką turėjo 
prižiūrėti kiekvieną darbo dieną. 
Jai buvo mokamas trijų šimtų li
tų atlyginimas.

Raminamieji vaistai
Mažąją Luką auklė Vitalija 

prižiūrėjo porą mėnesių. Violeta 
neturėjusi jokių priekaištų.

- Pasirodė lyg ir normali 
moteris. Tiesa, pastebėjau, kad 
ji gyvena gana skurdžiai, yra se
noviškų nuostatų. Bendraujant 
matėsi, kad tai sovietinio kirpi
mo žmogus. Tačiau pagalvojau, 
kad moteris, užauginusi savo 
vaikus, bus patikimesnė nei jau
na studentė. Niekada nesu radu
si vaiko verkiančio ar pajutusi, 
kad mano mergaitė jos bijo. At
rodo klydau, - sakė pašnekovė.

Violeta stebėjosi, kaip Vir
ginija randa laiko skaityti kny
gas ar megzti kojines.

- Stebėdavausi, kaip su to
kia judria mergaite ji susitvarko. 
Aš nesugebėdavau net valgio 
pagaminti, nes Luką reikalauda
vo dižiulio dėmesio. Ji labai 
judrus vaikas. O Virginija atsi
nešdavo storą meilės romaną ir 

Taip atrodo dabartinis Kybartų geležinkelio stoties pastatas. Prieš karą 
čia stovėjo didesni stoties pastatai, o pati stotis vadinosi Virbalio vardu

Nuotr. Ed. Šulaičio

jį per dieną perskaitydavo. Arba 
ramiausiai nusimegzdavo koji
nes. Pagalvodavau, kaip puiku, 
kad turiu patyrusią auklę, kuri 
moka geriau susitvarkyti, nei 
tikra mama, - kalbėjo Violeta.

Jauna mama sakė, jog ši au
klė nesukėlė jokių įtarimų, kol 
ant virtuvės spintelės rado “Di
medrolio” tablečių.

- O kas čia? Sergate, - pa
klausė Violeta savo dukros 
auklę.

- Oi, ne. Duodu Lukai. Ir 
miega ji ramiau. Ir ramesnis vai
kas, ne toks vijurkas, - ramiai į 
klausimą, atsakė Virginija.

- Išgirdusi, kad mano vaikas 
buvo girdomas raminamaisiais 
vaistais... nustėrau. Nežinojau, 
ar šaukti ar išginti šią moterį iš 
savo namų. Bet aš tik pravirkau. 
Pasitikėjau ja. Mokėjau šiai dar
bo neturinčiai moteriai keletą 
šimtų litų. O ji, pasirodo, labai 
lengvai tuos mano pinigus užsi
dirbdavo. Sugirdai vaikui vaistų. 
Jis miega. Ir mezgi kojines, - 
liūdnai kalbėjo nukentėjusi mama.

Violeta nešaukė ant šios 
moters. Tik paprašė pasiaiškinti, 
kodėl ji taip daro. Atsakymas 
buvo toks pat. Vaikas bus ra
mesnis. Mažiau vargo.

- Bandžiau apeliuoti į šios 
moters sąžinę. Juk ji pati augino 
vaikus. Nejaugi ir savo vaikus 
maitino tabletėmis? Supratau, 
kad šiai moteriai rūpi tik jos 
skaitomos knygos ir pinigai, - 
kalbėjo Lukos mama.

Violeta paprašė šią moterį 
palikti jų namus. Atlyginimas už 
praėjusį mėnesį jau buvo sumo
kėtas.

- Nenorėjau savo namuose 
rietenų ar didesnių konfliktų. 
Neketinau kviesti policijos. 
Kam? Puikiai žinau, kad neturiu 
kam pasiskųsti ir niekas manęs 
neišgelbės. Be to, tiksliai neži
nau, kur ši moteris gyvena. O 
jos telefonas atjungtas už skolas, 
- tvirtino nuo auklės nukentėjusi 
mama.

Tokios auklės ne naujiena
Violeta - ne viena jauna 

mama nukentėjusi nuo tokio ti
po auklių. Nenorėjusi būti įvar
dinta vieno miesto darželio ve
dėja Šiaulių naujienoms pasako
jo, kad į darželį atėjusios ma
mos labai dažnai pasakoja to
kias istorijas.

- Tokios auklės Šiauliuose 
ne naujiena. Panašių istorijų esu 
girdėjusi labai daug. Kai išgir
dau pirmą kartą, pagalvojau, 
kad tai gali būti paskalos. Arba 
šiai šeimai tiesiog nepasisekė. 
Tačiau išgirdusi dar tris tokias 
istorijas, supratau, kad tai yra 
tiesa. Man liūdna, jog šitaip el
giasi moterys, pačios auginusios 
vaikus. Tokios auklės priklauso 
žemiausiam socialiniam sluoks
niui. Jos neturi darbo, mėgsta iš
gerti ir nesupranta, kokia didžiu
lė atsakomybė yra vaiko auklėji
mas. Todėl jaunoms mamoms 
patarčiau vaikus leisti į dar
želius.

Mūsų šnekinta pedagogė Li
lija Norutienė kalbėjo:

- Aš taip pat turiu auklę. Il
gai ieškojau patikimos moters. 
Iš savo patirties galiu pasakyti, 
kad surasti gerą auklę yra labai 
sunku. Esu girdėjusi įvairiausių 
gandų, kad yra auklių, kurios 
vaikus girdo raminančiais vais
tais, o pačios užsiiminėja tik sau 
maloniais darbais. Kad su mano 
vaiku neatsitiktų tokia istorija, 
stengiausi surasti auklę iš savo 
pažįstamų rato. Atrodo, neapsi
rikau. Ji šauni moteris ir mielai 
prižiūri mano Kotryną. O ma
moms patarčiau aukles rinktis iš 
savo pažįstamų ir reikalauti re
komendacijų, - patarimais dali
josi pedagogė.

http://www.tzib.com
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Statulos Marijos garbei Zarasų krašte, Imbrado ežere. Tai lankoma 
daugybės žmonių vieta, kur sakoma, kad Marija pasirodžiusi vienam 
jaunuoliui Nuotr. I. Ross

Susitikom po daugelio metų...
Buvusių Weiden’o gimnazijos moksleivių ir mokytojų 

suvažiavimas

Gailestingoji samarietė
ALDONA GRICIENĖ

Vienas žmogus keliavo iš 
Jeruzalės. Jis pakliuvo į plėšikų 
rankas. Tie išrengė jį, sumušė, 
palikdami pusgyvį. Pro šalį ėjo 
levitas. Jis žmogų pamatė, bet 
praėjo kita kelio puse. O pake
leivis samarietis, užtikęs jį, už
pylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, 
aptvarstė, paskui, užkėlęs ant 
savo gyvulio, nugabeno į užeigą 
ir slaugė.

Tai, ką papasakosiu apie 
Bronę, jums pasirodys šimtą 
kartų girdėta. Bet tik iš pradžių. 
Jaunutė mergaitė pamilo, ištekė
jo, pagimdė du sūnus. Paskui 
vyras paliko gražuolę žmoną ir 
išėjo pas kitą. Vėliau pas trečią. 
Štai nuo čia pasakojimas bus ne
tradicinis.

Gyvenimo gražumas greitai 
praėjo, ir P. užklupo sunkus in
sultas. Nei antroji, nei trečioji 
moteris ligoninėje nelankė. Sū
nus apie nelaimę pranešė Bro
nei. Jos galvoje pradėjo kilti 
sunkios praeities vaizdai. Štai ji, 
mažutį sūnelį parvedusi iš dar
želio, prausia, skalbia ir lygina 
jo drabužėlius, tuo pačiu metu 
sekdama kaip vyresnysis ruošia 
pamokas. Suguldžiusi abu, skai
to iš knygelės pasaką apie kara
laitį, kuris visas kliūtis įveikia ir 
nukauna piktą slibiną. Vaikai 
auga be tėvo: tegul rašytojo 
plunksna moko juos vyriškumo. 
Pati dar ilgai vakaroja: darbų 
darbelių begalės, o iš ryto reikės 
skubėti į fabriką ir dirbti sunkų 
nemoterišką meistrės darbą. 
“Neisiu į ligoninę”, - buvo pir
moji mintis. Betgi jis - mano 
vaikų tėvas”. Antroji mintis nu
galėjo, ir Bronė pamažu pradėjo 
lipti laiptais. Paskui vis greičiau. 
O štai ir palata. P. Buvo neatpa

Gailestingoji samarietė Bronė slaugo kaimynę Nuotr. F. Kerpausko

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

žįstamas: nekalbėjo, nejudėjo. 
Valė jį, vartė, plovė ligoninės 
grindis (tada buvo tokia tvarka: 
nori būti pas ligonį - dirbk visus 
slaugės darbus). Atėjo diena, kai 
buvusį vyrą iš ligoninės išrašė. 
Bronė stovėjo suakmenėjusi: ži
nojo laukiančios naštos sunku
mą. Abu sūnūs, seniai sukūrę 
šeimas ir išskridę iš gimtojo liz
do, geromis akimis žiūrėjo į ma
mą. O ji pasakė: “Vežkite pas 
mane”. Praėjo metai, paskui ant
ri, penkti, dešimti. Ligonis ne
kalba, dešinioji pusė paralyžiuo
ta. Ji negalvoja apie tai, kad vis 
dar graži, kad gali ieškoti lai
mės. Laimę ji randa darydama 
gera kitiems.

Keista liga susirgo kaimynė. 
Anksčiau buvusi žvali ir ener
ginga, ji nustojo kuo nors domė
tis, nenorėjo priimti maisto, gu
lėjo. Ligonė neturėjo vaikų, to
dėl Bronei teko rūpintis viskuo: 
vaistais, maitinimu, o svarbiau
sia - rasti žodžių, kurie paveiktų 
geriau negu gydymas. Ir ji sura
do: šypsena, kantrybė, nepalau
žiamas optimizmas po pusmečio 
ligonę pakėlė. Kartą Bronė pa
sakė, kad važiuos į sodą, kur gy
veno nepaeinanti senutė. Jos sū
nus išvirdavo valgyti, bet nemo
kėjo motinos apkuopti. Ir čia 
buvo reikalingos nepakeičiamos 
gailestingosios samarietės ran
kos. Kol ji ten darbavosi, abu - 
ir P., ir kaimynė - laukė. Jiems 
atrodė, kad prabėgo daug laiko, 
nors iš tiesųjį užtruko tik pus
dienį.

Rašome apie sportininkus, 
apie įžymius valstybės vyrus, 
bet užmirštame labai svarbų da
lyką - gerumą. Tik meilė, atlai
dumas gali daryti stebuklus, 
kerštas ir pyktis - niekada.

GRAŽINA PETRAUSKIENĖ

Pagaliau, 37 metams “ne
munais nutekėjus”, lietuviškoje 
Čikagoje vėl susitiko nemaža 
dalis buvusių pabėgėlių-tremti- 
nių-dypukų. Weiden’o (Vokieti
joje) lietuvių gimnazijos moki
nių ir mokytojų. Viešai skelbtą 
Tėviškės žiburiuose ir Drauge 
susitikimą surengė čikagietės 
Silvija Baziliauskaitė-Aleksiū- 
nienė, Nijolė Sirtautaitė-Bikul- 
čienė ir Vaida Vielavičiūtė-Ra- 
čiūnienė su kaliforniečiu prof. 
Emanueliu Jarašūnu. Iš 32 atsi
liepusių, didžiam visų atsipaži- 
nimo džiaugsmui, atvyko 30, - 
22 buvę moksleiviai, 1 mokyto
jas ir septynios “antros pusės”, 
garbės weideniečiai.

Debesims lengvai ašarojant, 
susitikom “Mabenkos” restora
ne paskutinę rugpiūčio dieną. 
Apžiūrėjome dailią Weiden’o 
gimnazijos praeities parodėlę ir 
pakilioje nuotaikoje atsipažinda- 
mi. Pakviestas, programai vado
vavo E. Jarašūnas, Los Angeles 
vyrų kvarteto tenoras, dalyvau
jančius apdovanojęs kvarteto 
šaunių dainų rinkinio disketė- 
mis. Dėkingai ir iškalbiai maldą 
sukalbėjo vienintelis dalyvis 
mokytojas Julius Širka. Po gau
sių, skirtingų lietuviškų patieka
lų pietų buvo perskaityti sveiki
nimai iš negalėjusių dalyvauti 
buvusių mokytojų Petro Palio, 
Stasio Sližio ir moksleivės Al
donos Arlauskaitės-Olienės.

Primindamas vargingus, bai
mingus Hammerweg’o DP - iš- 
vietintų, pabėgėlių - stovyklos 
nykius 1945-1949 metus, išgy
ventus su jaunatviškais džiaugs
mais, giedra viltimi, su trūku
mais ir rūpesčiais 1946 metais 
įsteigtoje gimnazijoje, E. Jarašū
nas tarė: “Prisiminimai - dide
lis, nežūstantis mūsų turtas - jie 
vėl suvedė mus, nors ir dienai, 
susigrąžinti jaunystės saulėtus 
išgyventus džiaugsmus”. Jau 
praretusias gretas poeto Jono 
Aisčio eilėmis priminė Irena 
Arlauskaitė-Punkrienė. Minėda
ma amžinybėn išėjusius, S. 
Aleksiūnienė perskaitė trylikos 
mokytojų ir keturiolikos moks
leivių pavardes. Menant ir pa

“Europos lietuvį” pavarčius
J. LEKEŠYS

Šiandieninis Europos lietu
vis - nedidukas formatu ir daž
nai nestiprus savo turiniu, todėl 
ir nereikalauja daug laiko skai
tymui. Štai surandu žinutę, kad 
šis laikraštis leidžiamas jau 50 
metų, ir ji man pažadina nema
žai praeities prisiminimų. Kažin 
kiek dar palikę gyvųjų, kurie 
prisimena pirmuosius Britanijos 
lietuvio žingsnius ir jo raidą? 
Tada mes, tik atvykę į pokarinę 
Britaniją, jautėmės svetimi sve
timame krašte, todėl džiaugė
mės, kad kažkur Londone, bu
vusiose miesto arklidėse, atsira
do pasiryžusių lietuvių leisti in
formacinį laikraštuką, įsteigti 
DBLS. Abu šie dalykai buvo la
bai svarbūs po visą Jungtinę Ka
ralystę išsibarsčiusiems lietu
viams ateiviams.

Iš lietuvių ateivių surinktais 
pinigais buvo įsigyta ir Lietuvių 
Namai Londone, o vėliau ir So
dyba. Aš irgi tada skubėjau 
pirkti LNB akcijas, o abu su pik. 
Tomu Vidugiriu įsteigėm DBLS 
skyrių savo mieste. Tuometinė 
Britanijos lietuvių visuomenė 
buvo gražiai susiorganizavusi ir 
daug jos narių pasiaukojančiai 
dirbo lietuvišką darbą. Dirbo be 
užmokesčio ir tik daug vėliau iš 
lietuviško turto buvo mokama 
tūkstančiai už visokius “pata
rimus”.

Britanijos lietuvis (vėliau 
Europos lietuvis), redaguojamas 
gabių redaktorių, iš biuietininio 
pobūdžio tapo rimtas savaitraš
tis. Jis ypač suklestėjo ilgamečio 
redaktoriaus rašytojo Kazimiero 
Barėno laiku. Šis labai darbštus 
ir talentingas žmogus ne tik re
dagavo EL, bet dar parašė keletą 
knygų, kai kurios gavo premi
jas, redagavo įvairius leidinius ir 
atliko nesuskaičiuojamus kitus 
darbus.

Laikas bėgo. Žmonės, daug 
metų dirbę kultūrinius lietuviš
kus darbus, pradėjo pavargti, 
tapti pensininkais. Kai kurie ne
rūpestingi Lietuvių Namų atsa
kingi vadovai pastatą apleido ir 

gerbiant juos, S. Sližio harmoni
zuotą jautrią giesmę Anapus 
saulės a capella sugiedojo Ed
mundas ir Gražina Petrauskai, 
E. Jarašūnas.

. Tęsėsi prisiminimų, jaunys
tės išgyvenimų bei pokštų srau
tas per keturias valandas. “Atsi- 
pažinimas” perkeltas į Nijolės ir 
Stasio Bikulčių artimą, dailiai 
sutvarkytą gyvenvietę Burban- 
ke. Pradėjus su išdalintais teks
tais bendrai dainuoti Lietuvoje 
E. Kučinsko populiarią Padai
nuokime vėl seną dainą - žodis 
žodin tinkančią šiam susitiki
mui, pavadintam “Saulėlydžio 
rasa”, - netrūko bendrų dainų, 
net solo ir duetų (Irena Punk- 
rienė, Alfredas Bražys, Edmun
das ir Gražina Petrauskai).

Sekančią dieną, Darbo šven
tės pirmadienį, tęsėsi “Saulėly
džio rasavimas” pas Bikulčius 
popietėje, palydint džiaugs
mingais veidais, su viena kita 
ašara, išsiskirstančius.

Bavarijos Weiden’e, tarp Re- 
gensburg’o ir Bayreuth’o, ma
žoje Hammerweg’o DP stovyk
loje šešiaklasė gimnazija buvo 
įsteigta 1946 m. įžvalgių moky
tojų - Leonardo Eimanto, kun. 
Albino Spurgio, Jadvygos Pet
rauskaitės, Broniaus Vaškevi
čiaus ir Broniaus Leonausko 
pastangomis. Ji turėjo 12-18 
mokytojų ir 40 - 50 moksleivių. 
Žymią reikšmę moksleiviams 
turėjusios gimnazijos dvidešimt
metis buvo paminėtas 1966 m. 
liepos 2-3 dienomis Draugo 
patalpose, Čikagoje, kartu su 
buv. direktorium kun. A. Spur- 
giu, MIC, Draugo administrato
rium, su apie 12 buv. mokytojų 
ir 35 buv. moksleiviais bei pa
veiksluotu leidinėliu Po 20 me
tų. Tarp penkių nutarimų, pir
masis buvo “įgyvendinti penk- 
metinius suvažiavimus ryšių at- 
naujimimui”. Deja, nutekėjo 37 
metai kasdienybių rūpesčiais...

“Saulėlydžio rasos” susitiki
mo atgaivinti, tikėkim, kad Wei
den’o gimnazijos įsteigimo 60 
metų jubiliejaus 2006-tais me
tais proga, vėl susitiksim gal 
Kanados pusėje, kur nemaž dar 
weidenieciu.

buvo priversti Lietuvių Namus 
parduoti. Buvo nupirkti kiti, ma
žesni namai Londone, bet atsira
dusi grupė, pasivadinusi “naują
ja komanda”, pateko į valdybą ir 
staigiai naujuosius namus parda
vė. Ir dabar lietuviai savo namų 
Londone neturi.

Kazimierui Barėnui išėjus į 
pensiją, sumenko ir Europos lie
tuvis. Bandymas jį leisti Lietu
voje nepavyko ir atnešė didelius 
nuostolius. Prieš keletą metų 
EL, stipriai sumažėjęs, tapo dvi
savaitiniu, o dabar jau mėnesi
niu, ir jo turinys toli gražu ne
prilygsta Kazimiero Barėno re
daguotam savaitraščiui. Reikia 
klausti - kodėl? Gal todėl, kad 
galintieji rašyti vengia bendra
darbiauti? Pavyzdžiui, Kazimie
ras Barėnas, matyt, norėdamas 
palikti istorijai kai kuriuos fak
tus iš valdybų veiksmų praeity
je, parašė atvirą laišką ilgame
čiam valdybos pirmininkui Jarui 
Alkiui. Laiškas buvo išspaus
dintas EL. Jaro Alkio atsaky
mas, nors persunktas grubiais ir 
užgauliojančiais žodžiais, taip 
pat buvo įdėtas EL. Bet kai Ka
zimieras Barėnas, savo įprastu 
žurnalisto stiliumi, parašė papil
dymą į savo pirmąjį straipsnį ir 
pakomentavo J. Alkio pasisaky
mus - EL redaktorė, savo spren
dimu, nutarė šito Kazimiero Ba
rėno straipsnio nespausdinti ir šį 
savo nutarimą paskelbė EL. Ko
dėl? Argi “mirtingieji” Britani
jos lietuviai nenorėtų žinoti, kas 
dėjosi ir dedasi tuometinių ir da
bartinių valdybų laikais? Žino
ma, kad norėtų. Norėtų, kad Bri
tanijos lietuvių veikla patektų į 
istoriją su visais faktais. Argi 
leistina, kad šio garbaus, 95 me
tų amžiaus žmogaus, kuris pa
liks neišdildomus pėdsakus lie
tuvių literatūroje ir kultūroje, 
straipsnis nespausdinamas ELI 
Ir vėl kyla klausimas - kas to
kius sprendimus daro - pati re
daktorė ir jos darbdaviai? Aš vis 
tik tikiu, kad jo straipsnis bus iš
spausdintas, nes seniai jo laukia 
Kazimieras Barėnas, jo laukia ir 
skaitytojai.

Dalis “Saulėlydžio rasos” (Weiden’o gimnazijos) suvažiavimo buv. moksleivių. Iš kairės: pirmoje eilėje - 
Edmundas Petrauskas, Irena Punkrienė, Vida Račiūnienė, Nijolė Bikulčienė, Silvija Aleksiūnienė; antroje 
eilėje: Alfas ir Antutė Lauraičiai, Jonas Spurgis, Dana Lukauskienė, Ramunė Avižienė, Liuda France!, Nijolė 
Baniukaitienė; trečioje eilėje: Vytas Rūbas, Algimantas Eimantas, Emanuelis Jarašūnas Nuotr. S. Bikulčiaus

^Jos paminklas - darbai
A.a. Birutė Jasaitienė, palikusį gilius pėdsakus Amerikos lietuvių gyvenime

A. ŠMULKŠTIENĖ

A.a. Birutė Jasaitienė, JAV 
LB Soc. reikalų tarybos ilgame
tė pirmininkė, žymi visuomeni
ninke ir kultūrininkė mirė 2003 
m. rugsėjo 9 d. Žinia apie jos 
mirtį sukrėtė lietuviškąją visuo
menę. Birutė dalyvaudavo įvai
riuose lituviškuose renginiuose, 
suvažiavimuose, susirinkimuo
se, posėdžiuose. Daug yra prira
šyta apie Birutės veiklą. Ji dirbo 
iki paskutinės dienos. Rengėsi 
važiuoti ir į JAV LB XVII tary
bos sesiją Omahoje, Nebraskoje, 
rugsėjo 12-14 d.d.

Rugsėjo 8 ji dar buvo “Sekly
čioje”, Vyresniųjų lietuvių centre, 
kuris Birutės dėka tapo stipriu, 
nors patalpomis ir nedideliu lie
tuviškos veiklos centru. JAV LB 
Spc. reikalų taiybai B. Jasai
tienė vadovavo nuo 1990 m.

Čia yra atsilankę LR prezi
dentai A. Brazauskas ir V. 
Adamkus, vyriausybės nariai, 
ambasadoriai, konsulai, išeivijos 
žymieji veikėjai, solistai (ir Vio
leta Urmanavičiūtė-Urmana), 
muzikai, menininkai, mokslinin
kai. Birutė mokėjo sugyventi su 
visais ir įkvėpti darbui ir talkai 
ir visi mielai jai talkininkavo.

Birutės iniciatyva po JAV 
LB soc. reikalų tarybos stogu 
buvo įsteigti “Lietuvos vaikų 
vilties”, “Lietuvos našlaičių glo
bos, “Vaiko” komitetai, “Lietu
vos partizanų globos” bei Al
mos fondai. Vyr. lietuvių centre 
(“Seklyčioje”) yra įsikūręs ir 
“Margutis II”, “Pensininko” ad
ministracija (dabar ir redakcija), 
biblioteka, Soc. reikalų raštinė, 
restoranas. Iš čia-yra administ
ruojama Marquette Parko apsau
ga, išvežiojamas maistas vyres
niesiems ar ligoniams, rengia
mos talkos vokų (aukoms) pa
ruošimui ne tik saviems komite-

Dešimtmetis be pianisto Smilgevičiaus
Jau spėjo prabėgti dešimt 

metų, kai 1993 m. spalio 23 d. 
amžinybėn iškeliavo pianistas 
Kazimieras Smilgevičius. Su jo 
mirtimi netekome iškilaus muzi
ko. Jis Montrealyje paliko gilius 
muzikinius pėdsakus. Turėjo 
aukštąjį išsilavinimą. Paryžiuje

A.a. pianistas 
KAZIMIERAS SMILGEVIČIUS

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Birutė Jasaitienė, Čikagos lietuvių 
veiklos būstinėje “Seklyčioje”

tams, bet ir kitiems, pvz. JAV 
LB Kr. valdybai Vasario 16- 
osios proga, “Margučiui 11”. Čia 
savo posėdžius šaukdavo įvai
rios org-jos. Žodžiu, darbas vir
te virė ir yra tęsiamas toliau.

Atgimimo metais būdavo 
priglaudžiami atvykę iš Lietu
vos žmonės, vėliau čia apsigy
vendavo vaikai iš Lietuvos su 
ortopedinėmis negaliomis, ku
riuos atveždavo ir išlaikydavo 
“Lietuvos vaikų viltis”, kai jie 
gydydavosi “Shriners” ligoni
nėje.

Trečiadienių popiečių pro
gramos, vedamos Elenos Siru
tienės, yra gausiai lankomos. 
Visą veiklos ratą suko Birutė sa
vo raštinėje ir namuose, jau iš
ėjusi į pensiją, praleisdama ilgas 
valandas septynias dienas savai
tėje, dirbdama savanoriškai, be 
atlyginimo, aukodama savo lai
ką ir savo gyvenimą “lietuvių 
gerovei čia ir už Atlanto”, kaip 
ji kartais sakydavo. Visus kant- 

buvo įsigijęs muzikologo-pia- 
nisto klasės diplomą.

Jis buvo nuolatinis akompa
niatorius solistams. Su operos 
soliste Elzbieta Kardeliene ap
keliavo Kanados ir Amerikos 
lietuvių telkinius, nešdami at
gaivą pilkose gyvenimo dieno
se. Tautos šventėse, niekada ne
atsisakydavo įsijungti į progra
mas su iškiliais pianino kūri
niais. Nebuvo lengva jam ir jo 
žmonai Danutei įsikurti Kana
doje ir pradėti imigranto gyveni
mą, tačiau viską įveikė.

Jis buvo sūnus Jono Smilge
vičiaus, Nepriklausomybės akto 
signataro. Mūsų žemiškasis pa
saulis yra paženklintas kryžke
lėm, apie kurias byloja poetai. 
Noriu baigti šios netekties mi
nėjimą poeto V. Mačernio pos
mu: Ir slinko veidai, kadaise 
matyti. /Gyvenimo vaizdai pasi
kartos... / Išeisi tu iš čia rudens 
vėlyvą rytą / Ir nebegrįši nie
kados. A. Keblys 

riai išklausydama ir stengdama
si, kiek galėdama, padėti. Visa
da giedrios nuotaikos, rami. Ne
matėme jos niekada supykusios 
ir nuolat, net ir sunkiausiais mo
mentais, girdėdavome jos posa
kį “bus gerai!”

Ji buvo lyg kempinė, suge
rianti visų bėdas. Kai pasitaiky
davo priekaištų, Birutė maloniai 
paaiškindavo reikalą, kartais at
siprašydavo už kitus ir žmogus 
jau nebepykdavo, o neretai tap
davo ir JAV LB Soc. reikalų ta
rybos darbų rėmėju. Tokia bu
vo Birutė! Bet ji savęs niekad 
nekėlė ir vis pabrėždavo, kad 
“mes visi tai padarėme”.

Ji - a.a. Jono Jasaičio, buv. 
JAV LB Kr. v-bos pirmininko ir 
veikėjo žmona, nuo jaunų dienų 
įsijungusi į lietuvybės išlaikymo 
darbą, LB veiklą, buvo eilės LB 
tarybų narė, PLB atstovė jauni
mo reikalams, keliavusi po įvai
rius kraštus skatindama jaunimo 
lietuvišką veiklą. Buvo ir 
BALFo direktorė, priklausė eilei 
lietuviškų org-jų, priklausė ke
liems svarbiems Čikagos miesto 
komitetams, buvo Draugo leidė
jų ir “Draugo fondo” tarybų ir 
valdybų narė; vedė JAV LB soc. 
reikalų tarybos skyrių Drau
ge, bendradarbiaudavo lietuvių 
spaudoje.

Birutė yra apdovanota ir pa
gerbta daugeliu žymenų. “Bet 
gražiausias paminklas”, kaip 
kun. R. Adomavičius gedulinių 
šv. Mišių pamoksle sakė, “yra 
jos darbai”.

A.a. Birutė buvo pašarvota 
rugsėjo 12 d. Petkaus-Lemont 
laidotuvių namuose, kur su ja 
atsisveikinti atėjo daugybė žmo
nių. Žmonės lankė ją be pertrau
kos nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Po 
Putnamo seselių Rožinio ir kun. 
klebono J. Kuzinsko maldų visa 
eilė įvairių org-jų atstovų tarė 
atsisveikinimo žodžius. Rugsėjo 
13 d. atdaras karstas buvo Švč. 
M. Marijos Gimimo šventovėje 
prieš altorių nuo 10 v.r. iki 10. 
30 v.r., kada prasidėjo šv. 
Mišios.

Giedant sol. Margaritai ir 
Vaclovui Momkams, vargonais 
palydint A. Bamiškiui. pro kars
tą atsisveikindami su Birute ir 
pareikšdami užuojautą artimie
siems, praėjo šimtai žmonių.

Šv. Mišias už a.a. Birutę 
koncelebravo kun. kleb. J. Ku- 
zinskas, kun. R. Adomavičius, 
kun. A. Liepa, kun. K. Ambra
sas, SJ, kun. D. Petraitis, MIC. 
Giedojo “Dainavos” ansamblis 
(dir. D. Polikaitis), o prie vargo
nų - R. Šokas. Į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines palydėjo per 
100 automobilių vilkstinė, pir
ma pravažiavus pro jos “namus” 
- Seklyčią, kur ji praleido tiek 
daug laiko, ir į kurią įdėjo visą 
savo širdį.

Po apeigų kapinėse, visi rin
kosi į “Willowbrook” pokylių 
salę pietums. Birutė paliko duk
teris Jūratę ir Aušrą su šeimo
mis, sūnų Algį, brolius Vytautą, 
Šarūną ir Egidijų Užgirius, sese
rį Otiliją Barkauskienę su šei
momis ir daug kitų giminių čia 
ir Lietuvoje.

Gedi Birutės visi pažinusieji 
ją. Jos nepamirštamas šviesus 
pavyzdys lieka ir toliau kelro
džiu dirbti lietuvių gerovei, čia 
ir už Atlanto.
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LAISVOJE TEVYMEJE ■® LIETUVIAI PASAULYJE
KLASTOJA EURUS

LGTIC praneša, kad Kauno 
policijos Organizuoto nusikals
tamumo tyrimo tarnyba (ONTT) 
perėmė 1,600 suklastotų eurų 
šimtines. Įkliuvo du jau teisti 
Elektrėnų rajono broliai, kurie 
pateko į tarnybos akiratį tiriant 
policijai žinomo Remigijaus Ta- 
ločkos nusikalstamą veiklą. Šios 
istorijos kelias veda į Ispaniją, 
kurioje šiuo metu dėl narkotikų 
sulaikytas pastarasis, kuris yra 
“Baltijos” motoklubo pirminin
kas. Brolių platinti padirbti eurai 
buvo skirti atsiskaitymui su 
bendrininkais Europoje. Kauno 
policija pataria perkant eurus tu
rėti jų originalų pavyzdžius, o 
geriausia iš viso neiti į sandėrius 
su nepažįstamais.

“MAŽEIKIŲ NAFTAI” - 
PELNAS

Prieš metus didžiausios Lie
tuvos pramonės įmonės “Ma
žeikių naftos” valdymas buvo 
perduotas Rusijos naftos bend
rovei “Jukos” (spalio pradžioje 
tapusiai jungtine bendrove “Ju- 
kosSibneft”), kuri įsigijo kont
rolinę akcijų dalį, nupirkusi 
27% akcijų iš JAV bendrovės 
“Williams International”. Šie
met per 6 mėnesius bendrovė 
uždirbo 74 mln. litų gryno pel
no, rašo Lietuvos rytas. Vien 
rugpjūtį gautą apie 5 mln. JAV 
dolerių (15 mln. litų) gryno pel
no, todėl 2003-ieji taps pirmai
siais pelningais metais “Mažei
kių naftai”. Ligšiol finansiniai 
rezultatai rodė tik nuostolius.

NUPIRKO “ANYKŠČIŲ 
VYNĄ”

Vilniaus didmeninės preky
bos alkoholinių gėrimų bendro
vė “Artrio-2” sumokėjo 20 mln. 
ir vieną litą už 72.9% didžiausio 
vyno gamintojo “Anykščių vy
no” akcijų paketą, rašo Lietuvos 
rytas (2003.X. 10). Valstybės 
turto fondas ir “Artrio-2” pasi
rašė pirkimo ir pardavimo su
tartis spalio 9 d. Pirkėjas įsipa
reigojo per 5 metus į “Anykščių 
vyną” investuoti 6.5 mln. litų, iš 
jų 2 mln. litų per metus po su
tarties pasirašymo. “Artrio-2” 
valdybos pirmininko Ramūno 
Gransko teigimu, investicijos 
pirmiausia bus skiriamos gamy
bos savikainai mažinti, “Anykš
čių vyno” prekės ženklui stip
rinti ir eksportui didinti. 
“Anykščių vyno” gaminamą 
trauktinę “Bobelinį” bei silp
nuosius alkoholinius gėrimus 
planuojama per partnerius eks
portuoti į Ameriką.

LINGIO MIRTIES 10-METIS
Kaip skelbia LGTIC, Lie

tuvos spauda spalio 11 d. pami
nėjo žurnalisto Vito Lingio nu
žudymo dešimtmetį. Įvykis “lai
komas savotišku lūžiu visuome
nės kovoje su nusikaltėliais”. V. 
Lingys sekė valstybės teisėtvar
kos skyriaus darbą ir rašė daug

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

►* KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYIJELIN1A1 SUSIRGIMAI

► JAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

rašinių apie tuometinę mafiją, 
vadinamąją “Vilniaus brigadą”, 
įvardijo ne tik nusikalstamų gru
puočių, bet ir įveltus verslo bei 
politikos sluoksnių atstovus. Jo 
nužudymas buvo mafijos ir ko- 
rumpuotų politikų bandymas 
nutildyti spaudą. Jį nušovė žu
dikas, pasamdytas vėliau my
riop nuteisto B. Dekanidzės.

ERKIŲ SUKELTOS LIGOS
Lietuvos rytas praneša 

(2OO3.X. 15), kad šiemet sukel
tas itin didelis erkinio encefalito 
ir Laimo ligos protrūkis. Iš visos 
apskrities į Šiaulių ligoninę gul
domi erkiniu encefalitu sergan
tys jau nebetelpa infekcinių ligų 
skyriuje. Gydomi 37 šia liga už
sikrėtę asmenys, šią vasarą su
sirgo 60 šiauliečių, o Laimo liga 
- net 130 šiauliečių. Manoma, 
kad ligonių dar daugės, jų bus 
iki pat lapkričio vidurio, nes 
simptomai išryškėja po 4-6 sa
vaičių.

SKATINA DIDINTI ŠEIMAS
ELTA/LGTIC žiniomis, Tė

vynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai) skelbia “2V” - dviejų 
vaikų šeimoje vajų, nes silpnėja 
šeimos institucija ir blogėja de
mografinė Lietuvos padėtis. TS- 
(LK) pirmininko Andriaus Ku
biliaus teigimu, “...vaikai turi 
augti sveikoje, stiprioje tradici
nėje lietuviškoje šeimoje, nes, 
kaip rodo įvairūs tyrimai, — kuo 
mažiau tokių šeimų, tuo mažiau 
ir vaikų”. Jo nuomone, reikėtų 
paskelbti šūkį “Atgal į sveiką 
šeimą”, nes kuo daugiau tvarkos 
šeimoje, tuo mažiau visuomenei 
reikia policijos. Jo pateiktais 
duomenimis, nuo 1990 iki 2000 
metų vidutinis vaikų skaičius, 
tenkantis vienai moteriai, suma
žėjo nuo 2.02 iki 1.27. Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos pirmininkė sei
mo narė Kazimiera Prunskienė 
savo ruožtu skelbia “3V” - trijų 
vaikų programą, nes siekiant iš
spręsti tautos demografines 
problemas, reikėtų auginti tris 
vaikus.

POLICIJOS JUBILIEJUS
Spalio 4 d. Vilniuje prie 

Baltojo tilto visą dieną trukusia 
švente ir populiarių grupių kon
certu buvo paminėta Policijos 
diena, rašo Lietuvos rytas. Poli
cija šventė 85 metų jubiliejų. 
Vilniaus policijos pareigūnai de
monstravo sugebėjimus sulaiky
ti nusikaltėlius bei stutramdyti 
riaušes, įvairius įgūdžius rodė 
kraštutinio sporto klubo moto
ciklininkai, Vilniaus priešgais
rinės gelbėjimo tarnybos ugnia
gesiai. Buvo rodoma, kaip poli
cijos šunys ieško narkotikų, 
malšina muštynes bei suranda 
pradingusį žmogų.

Šventėje, pavadintoje “Poli
cija vaikams - vaikai policijai”, 
koncertavo vaikų ir kiti vienetai. 
Vidaus reikalų ministerijos Vi
daus tarnybos 2-ojo pulko kariai 
virė kareivišką košę, o vaikams 
policininkai dalino tortą.

ATIDARYTAS 
AUKŠČIAUSIAS PASTATAS

Spalio 3 d. Vilniuje atidary
tas aukščiausias Baltijos valsty
bėse pastatas, 126 metrų aukščio 
verslo centras “Europa”. Kaip 
rašo Lietuvos rytas, jį pastatė 
bendrovė “Hanner”. Salia 33 
aukštų verslo centro pastatytas 
20 aukštų daugiabutis. Juos jun
gia trijų aukštų prekybos centras 
“Europa” ir 7 aukštų automobi
lių stovėjimo aikštė. Greta 
komplekso baigiamas įrengti 20 
aukštų Vilniaus savivaldybės 
administracinis pastatas. Bend
ros investicijos į šį verlso bei 
administracinį kvartalą - 200 
mln. litų. Iš jų 130 m In. litų in
vestuoja bendrovė “Hanner”. 
Jos valdybos pirmininkas - Ar
vydas Avuiis. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Joninių šventė Toronto ir apylinkių šeimų stovykloje “Kretingoje” prie ežero Nuotr. L. Zubricko

Dienos šeimų stovykloje

Mindaugo vainikavimo diena šeimų stovykloje “Kretingos” stovykla
vietėje Vasagoje Nuotr. L. Zubricko

Šiais metais Vasagoje To
ronto Prisikėlimo parapijos sto
vyklavietėje “Kretinga”, šeimų 
stovykla, jau ketvirti metai ren
giama Lino ir Virginijos Zubric- 
kų, vyko rugpjūčio 10-16 dieno
mis. Oras pasitaikė puikus, ir vi
sų susirinkusių nuotaikos buvo 
šaunios. Suvažiavo 14 šeimų ir 
52 stovyklautojai. Stovykla pra
sidėjo sekmadienį 5-tą valandą 
vakaro vėliavų pakėlimu ir Mi- 
šiomis. Po to visi valgėme ska
nius cepelinus, pabendravome, 
susipažinome. Kai mažieji sto
vyklautojai užmigo, tėveliai su
sirinko paragauti įvairių rūšių 
vyno ir sūrio.

Pirmadienį šventėme Min
daugo karūnavimą. Visi vaiku
čiai buvo pasipuošę karalių,
princų, princesių, karžygių, ku
nigaikščių kaukėmis, kurias pa
tys pasidarė per rankdarbių va
landėlę, vadovaujami Almos 
Naikauskaitės-Slapšienės. Buvo 
net ir “arkivyskupas” iš Rygos, 
kuris karūnavo karalių Mindau
gą ir karalienę Mortą su jų sūnu
mis. Prelatas Edis Putrimas pa
pasakojo apie Mindaugo karū
navimo reikšmę Lietuvai.

Antradienio vakare visi ėjo
me lydėti saulės ir žaisti į paeže
rę. Statėm smėlio pilis, lenkty
nių ėjo ne tik vaikai, bet ir tė
veliai.

Trečiadienį visi ruošėmės 
Joninių nakčiai. Vaikučiai darė 
žvėrelių kaukes Joninių pasakos 
vaidinimui, mokėsi dainelių. Tė
veliai ruošė laužą, o mamvtės 
pynė paparčių vainikus ir galvo
jo kaip ir kur paslėpti tuos švie
čiančius paparčio žiedus.

Ketvirtadienį iš ryto visi va
žiavome pažiūrėti dinozaurų. Pa
pietavę ilsėjomės prie vandens, o 
vakarieniavome, kaip ir visa 

Vilniaus policininkas keliauja uždengtu motociklu Nuotr. i. Ross

MARLATT FUNERAL HOMES
M ariat t laidotuvių namai jau daug metų

teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT K" A” lietuvių kreditoL rVLuryJ-V kooperaiyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ

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

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... ....0.75% Asmenines nuo............ 6.50%
santaupas........................... ....1.00% nekilo, turto 1 m........... 4.55%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ....0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............... .... 1.55% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius .............
1 m. term, indėlius.............

.... 1.55%

....2.25% apmokėjimai.

2 m. term, indėlius............. ....2.50% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius............. ....2.75% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius............. ....3.00% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius............. ....3.50%
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)............................ ....1.00% valdžios iki $100,000.00
1 m. ind..................... .......... ....2.25% sumos draudimu
2 m. ind............................... ....2.50%
3 m. ind............................... ....2.75%
4 m. ind............................... ....3.00%
5 m. ind............................... ...3.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLALAPIS: www.talka.net

Ontario provincija, prie žvakės 
šviesos... (tą dieną visa Ontario 
provincija neteko elektros).

Šaunuoliai Virginija ir Li
nas nepasimetė. Šeimininkėms 
buvo parūpinti vienkartiniai 
šaukštai, peiliai, šakutės. Parū
pinta rankom nusivalyti šlapios 
servetėlės ir dezinfekavimo 
skystis, nes kai nutrūko elektra, 
netekom ir vandens. Reikėjo 
įrengti ir laikinas miško išvietes. 
Visi prisidėjo prie persitvarkimo 
darbų, kad stovykla tęstųsi be 
jokių nesklandumų.

Jonines šventėme, kaip ir 
buvom suplanavę. Vaikučiai 
elektros nepasigedo. Šiek tiek 
trūko vandens, tai prausėmės 
ežere. Grįžę kūrėm laužą, vaidi- 
nom Joninių pjesę su kaukėm, 
dainavom lietuviškas dainas ir 
šokom per laužą.

Naktipiečiams kepėm marš- 
melus ant laužo. Sakoma, kad 
Joninių naktis - stebuklinga. 
Nors tai ir buvo netikroji Joni
nių naktis, mums stebuklų ne

trūko... Tą naktį gimė ir naujas 
stovyklautojas E.R. Paulauskų 
šeimai, kurį ir pavadino Jonuku.

Penktadienį įspūdžių užteko 
visiems. Apie pietus atsirado ir 
elektra, o vakarop Jonuko sene
liai atvežė vaizdajuostę ir visi 
galėjome pamatyti mažąjį sto
vyklautoją.

Stovykla buvo labai šauni. 
Greitai atėjo laikas išsiskirti iki 
kitos vasaros. Kas žino, kokių 
staigmenų sekanti stovykla at
neš? Ačiū stovyklos vadovams, 
šeimininkėms už gerą ir gardų 
maistą, už išradingumą, kai iški
lo problemos. Ačiū prelatui 
Edžiui ir visai Prisikėlimo para
pijai, už tokias stovyklas. Jos 
mums labai reikalingos. Ačiū 
visiems stovyklautojams už gerą 
nuotaiką ir draugiškumą, už no
rą vienas kitam padėti, už rūpi
nimąsi vieni kitų vaikais. Iki ki
tos vasaros! A|ma Pacevičienė
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JA Valstybės
JAV LB tarybos sesija įvyko 

rugsėjo 13-14 d.d. Omahoje, NE. 
Rugsėjo 13 d. vakare buvo sureng
tas susipažinimo vakaras, o rugsėjo 
14 d. - posėdžiai, kuriuose padaryti 
krašto valdybos pranešimai. Atsi
sveikinant su buvusia valdyba, jos 
pirmininkui A. Gečiui buvo įteikta 
dovana, o sekretorei T. Gečienei - 
gėlių. Iš krašto valdybos pranešimo 
aiškėjo, kad JAV-se veikia 58 LB 
apylinkės ir 10‘apygardų, o 7-nios 
vietovės turi savo įgaliotinius. Pasi
džiaugta, kad buvo atgaivinta 
Bridgeport, CT, apylinkė, ir jos 
apylinkės pirmininku tapo naujasis 
ateivis L. Misevičius. Apgailėta, 
kad nustojo veikti buvusi pavyzdin
ga LB apylinkė Melrose Park, IL, 
vietovėje. Pranešime taipgi paminė
ta, kad didžiosioms LB apylinkėms 
vadovauja naujai atvykusieji iš Lie
tuvos: dr. D. Matulis (Filadelfija), 
R. Vilkienė (Detroitas) ir St. Maks
vytis (Los Angeles).

Bendruomenės darbuotojų dė
ka Filadelfijoje 50 metų veikia Lie
tuvių bendruomenės radijas (koor
dinatorė J. Dantienė), Čikagoje - 
“Margutis II” (ilgametė administra
torė, neseniai mirusi a.a. B. Jasaite- 
nė); 25-rių metų sukaktį šventė 
anglų kalba leidžiamas žurnalas 
Bridges (redaktorė R. Ardytė-Juš- 
kienė), Socialinių reikalų taryba 
globojo žurnalą Pensininkas (keletą 
dešimtmečių redagavo K. Milko- 
vaitis), ėjo žurnalas Lituanus (re
daktorius A. Tamulis). Taipgi pažy
mėtini darbuotojai kitose srityse: 
Kultūros taryboje - pirm. M. Re
inienė, Socialinių reikalų taryboje 
- velionė B. Jasaitienė, Religinių 
reikalų taryboje - sės. Margarita 
Bareikaitė, visuomeninių reikalų ta
ryboje - velionis A. Rimas. Pasta
rojo darbą perėmė dr. E. Vaišnienė. 
Sporto judintojas, ypač Amerikos 
rytiniame pakrašty - R. Gedeika.

(Draugas, 2003 m., 181 nr.)

Karaliaučiaus kraštas
Gastų lietuvių bendruomenė 

šį pavasarį šventė savo gyvavimo 
dešimtmetį. Jos dabartinis pirmi
ninkas R. Talkačika pasveikino su
sirinkusius bendruomenės narius ir 
svečius, priminęs šios vietovės Lie
tuvių bendruomenės nueitą kelią. 
Pirmieji šios bendruomenės pirmi
ninkai buvo S. Šabanas, V. Vasi
liauskienė ir a.a. J. Leščius. Bend
ruomenė turi apie 200 narių. Sek
madieniais šios vietovės lietuviai 
dalyvauja pamaldose, po jų susiren
kama pabendrauti. Taipgi yra šven
čiamos visos religinės ir tautinės 
šventės. Gastų (Slavsko) bibliote
koje sukaupta nemažai lietuvių gro
žinės literatūros, kurią tautiečiai 
skaito. Lietuvių autonomijos pirmi
ninko pavaduotojas perskaitė Tauti
nių mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos vyriausybės 
direktoriaus sveikinimą kuriame 
dėkojama Gastų lietuviams už lie
tuvybės puoselėjimą. Gastų rajono 
meras A. Ivanovičius Dudnikas 
kalbėjo, kad jis augęs, mokęsis ir 
gyvenęs su lietuviais ir juos gerai
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pažįstąs - tai darbštūs žmonės, ne
pamirštantys savo kalbos ir tautinių 
tradicijų. Lietuvių bendruomenės 
narė M. Mikšienė džiaugėsi, kad 
jos vaikaitė C. Makaraitė suorgani
zavo lietuvninkų ansamblį, kuris 
buvo pakviestas dalyvauti Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje Vilniuje. 
Buvo ir kitų kalbėtojų. Meninėje 
programoje galingai nuskambėjo 
Karaliaučiaus vyrų ansamblio 
“Penki veikia” dainos. Po progra
mos vyko Gastų LB pirmininko 
rinkimai, (vertindami atliktus dar
bus, šventės dalyviai pirmininku 
vėl išrinko Remigijų Talkačiką.
(Pasaulio lietuvis, 2003 m., 7-8 nr.)

Lenkija
Lenkijos lietuviškos mokyk

los, kaip skelbia BNS, naujuosius 
mokslo metus sutiko iškeltomis vė
liavomis, perrištomis juodais kaspi
nais. Pasak Punsko viršaičio V. 
Liškausko, Lenkijos švietimo ir 
sporto ministerija iki kitų metų sau
sio 1 d. lietuviškoms mokykloms 
paskyrė 880,000 zlotų, užtikrinda
ma iki to laiko normalų lietuviškų 
mokyklų darbą. Tačiau neaišku 
kaip bus mokyklos finansuojamos 
kitais metais. Seinų ir Punsko vals
čiuose, kur gyvena daug lietuvių, 
veikia aštuonios mokyklos su lietu
viškomis klasėmis. Penkioms iš jų 
kitų metų kovo mėn. gresia uždary
mas, nes vietinė valdžia nėra pajėgi 
jas išlaikyti. Lenkijos lietuvių ben
druomenės vadovybės sumanymu, 
protesto ženklan buvo iškeltos Len
kijos vėliavos su juodais gedulo 
kaspinais. Iki šiol neišspręstas Sei
nuose lietuvių mokyklos statymo 
klausimas, nes valdžia nesuranda 
tai statybai sklypo. Lietuviai galvo
ja, kad Lenkijoje gyvena apie 
20,000 lietuvių. Netoli Lietuvos 
sienos lietuviai kai kuriuose vals
čiuose sudaro gyventojų daugumą. 
Pvz. Punsko valsčiuje lietuviai su
daro 80 nuošimčią o Seinų valsčiu
je trečdalis gyventojų yra lietuviai.

Punsko lietuviai džiaugiasi sa
vo Kovo 11-tosios licėjumi, kuris 
yra vienintelis Lenkijoje. Jo moky
tojų taryba 2002-2003 mokslo me
tais pažymėjimus su pagyrimu įtei
kė šiems mokiniams: M. Kaculytei, 
A. Valinčiūtei, I. Aleksaitei, A. 
Marcinkevičiui, V. Nometkaitei, B. 
Zimnickaitei, A. Uzdiiai, I. Marke
vičiūtei, A. Grigutytei, R. Kalinaus
kaitei, A. Bobinaitei, R. Kardaus- 
kaitei, I. Pečiulytei, O. Zdanytei, J. 
Aleksai - pažymių vidurkis nuo 5 
iki 4.75. Ministerių tarybos pirmi
ninko dovana pasiūlyta M. Kuculy- 
tei ir O. Zdanytei. Šiame licėjuje 
yra švenčiamos tradicinės mokyk
los šventės, minimos Lietuvai svar
bios istorinės datos, rengiami susi
tikimai su žymiais žmonėmis, orga
nizuojamos išvykos į Lietuvą šiais 
metais aplankyta Vasario 16-tosios 
gimnazija Vokietijoje. Taipgi šios 
mokyklos mokiniai dalyvavo įvai
riuose konkursuose, olimpiadose 
bei kitose varžybose Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Lietuvių kalbos olimpia
doje Vilniuje II laipsnio diplomą 
laimėjo A. Uzdila. Lietuvių moks
leivių meninio skaitymo konkurse 
1-mą vietą laimėjo J. Malinauskaitė, 
o pagyrimo raštą - M. Kuculytė. 
Punsko Kovo 11-tosios licėjaus va
dovybė yra dėkinga “Aušros” lei
dyklai, Lenkijos lietuvių draugijai, 
Pasaulio lietuvių bendruomenei, 
Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungai, 
Punsko valsčiaus ir Seinų apskrities 
įstaigoms. Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentui prie Lietuvos 
vyriausybės ir kt. (Aušra, 2003 m., 
16 nr.) J. Andr.
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“Istorijos žodyno” klaidos
Kokią bažnytinę provinciją pertvarkė arkivyskupas Jurgis Matulaitis?

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Klausimą kelti paskatino 

Vilniaus Pedagoginio universi
teto šiemet (2003-čiaisiais) iš
leistas Istorijos žodynas, kuria
me pristatomas ir arkivyskupas 
J. Matulaitis. Nežinomas auto
rius (jie nenurodyti ir prie kitų 
straipsnių) tvirtina: J. Matulaitis 
“Pertvarkė Kauno bažnytinę 
provinciją”.

Kažin... Tvirtinimas kelia 
abejonę, ne vieną klausimą. Pir
miausia - ar pertvarkė? Papras
tai pertvarkoma tai, kas yra, kas 
buvo, tad išeitų, kad bažnytinė 
provincija jau buvo iki J. Matu
laičio? Toliau dėl vardo. Išeitų, 
kad ji iki J. Matulaičio ir po jo 
provincija vadinosi Kauno var
du? Pasižiūrėkime į anuometinę 
padėtį.

1925 m. gruodyje paskirda
mas arkiv. J. Matulaitį apaštali
niu vizitatorium Lietuvai, popie
žius Pijus XI pavedė jam įsteigti 
Lietuvos (!) bažnytinę provinci
ją. Atlikdamas misiją, apaštali
nis vizitatorius ją sudarė iš vals
tybei priklausiusių senųjų vys
kupijų - Vilniaus, Žemaičių 
(apėmusios didžiąją Lietuvos 
dalį), Seinų ir Klaipėdos krašto 
parapijų - žemių. Be to, jas pas
kirstė į naujas, dabartines vys
kupijas (Kauno arkivyskupiją, 
Kaišiadorių, Vilkaviškio, Telšių
- su Klaipėdos krašto parapijo
mis - ir Panevėžio), parinko 
vyskupus: Kauno arkivyskupijai
- J. Skvirecką, Kaišiadorių vys
kupijai - J. Kuktą, Vilkaviškio - 
A. Karosą, Telšių - J. Staugaitį, 
Panevėžio - K. Paltaroką. Taip 
buvo žengtas labai svarbus (is
torinis!) žingsnis ne tik Bažny
čios, bet ir valstybės gyvenime: 
panaikinta ankstesnė Vilniaus, 
Žemaičių vyskupijų priklauso
mybė Mogiliovo, Seinų - Var-

Tautodailės instituto suvažiavimo dalyviai prie šv. Kazimiero skulptū
ros L. ir R. Veselkų sodyboje Nuotr. O. Taseckienės

Tautodailės instituto veikla
2003 m. rugsėjo 27 d. Lino 

ir Rasos Veselkų sodyboje 
“Rambyne” Kanadoje įvyko T.I. 
susirinkimas, į kurį buvo pa
kviesti visų skyrių nariai iš JAV 
ir Kanados. Toronto skyriaus 
nares vežė Irena Meiklejohn. 
Per didžiausią liūtį po keturių 
valandų kelionės jau buvome 
“Rambyne”.

Po greito tarybos posėdžio 
prasidėjo susirinkimas. Pirm. 
Aldona Veselkienė pakvietė ty
los minute pagerbti mirusius 
instituto narius. Šiais metais ne
tekome trijų narių: Antano Rau- 
cho Čikagos skyriuje, Antano 
Suprono Toronto ir Onos Krei
vėnienės Filadelfijos skyriuje. 
Netektys kasmet darosi vis gi
lesnės ir skaudesnės.

Šiemet ryšium su dainų 
švente Lietuva susilaukė labai 
daug svečių ir ta proga vyko 
daug renginių, susijusių su tau
todaile. Birželio 19 d. oficialiai 
buvo atidaryta Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių galerija “Ži
dinys”, kurioje sutelkta didelis 
rinkinys senoviškų audinių. Bu

A.a. arkiv. JURGIS MATULAITIS

šuvos arkivyskupams, o Klaipė
dos krašto parapijų — Varmės 
vyskupui; sudarytas bažnytinis 
darinys, tvarkomas be užsienie
čių kišimosi.

Labai patenkintas apaštali
nio vizitatoriaus darbu, Pijus XI 
savo bule “Lituanorum gente” 
(ne Kaunensis gente...), duota 
1926 m. balandžio 4 d., pa
skelbė nepriklausomos Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimą. 
Didelė jos reikšmė taip pat vals
tybei pabrėžta ir tekste “(...) 
esame įsitikinę, kad tinkamesnis 
Bažnyčios reikalų sutvarkymas 
bus labai naudingas ne tiktai 
katalikų reikalui, bet ir pačiai 
(Lietuvos) valstybei”. Tam vi
siškai pritarė anuometinis minis- 
teris pirmininkas L. Bistras: 
“(...) tik reikia džiaugtis, kad pa
galiau visos senos mūsų priklau
somybės žymės iš mūsų viešojo 
gyvenimo ištrintos. Neigti šią 
reikšmę gali tik partinis fana
tizmas”.

J. Matulaičio misijos svarba 
tebevertinama iki šiol. Antai V. 
Aliulis pabrėžė, kad, įsteigda

vo išleistas gražus lankstinukas. 
Šiai galerijai sumaniai vadovau
ja Laimutė Lukoševičienė. Ga
lerijoje buvo išstatyti visų Lietu
vos sričių tautiniai drabužiai, 
vyko jų pristatymo vakaras - 
Žmogus sutinkamas pagal dra
bužį. Viskas praėjo labai įdo
miai. Tautodailės instituto kura
torius A. Tamošaitis už viso gy
venimo darbą Lietuvos labui 
Lietuvos prezidento buvo apdo
vanotas Vytauto Didžiojo ordi
no karininko kryžiumi.

A.a. Anastazijos Tamošai
tienės palaikai iš Šv. Jono kapi
nių Mississaugoje buvo perlai
doti Vilniaus Antakalnio kapi
nėse menininkų kalnelyje. T.I. 
pirmininkė A. Veselkienė daly
vavo perlaidojimo iškilmėse. A. 
Tamošaitienės tėviškėje, Žemai
čių Naumiestyje, buvo suruošta 
jos darbų paroda. Dalyvavo 
daug giminių. Ta proga A. Ve
selkienė tarė sveikinimo žodį.

Sužinojome, kad mūsų iš
statytos knygos Frankfurto mu
gėje kėlė susidomėjimą.

A. Veselkienė pasveikino 
Toronto skyrių ir jo pirmininkę 
A. Vaitonienę už surengtą ir su 
dideliu pasisekimu praėjusią pa
rodą. Mes susilaukėme ir mora
linės ir materialinės paramos. 
Už viską dėkojame gausiems 
lankytojams. Džiaugiamės, kad 
jie turi gerą skonį. Labai apgai
lestaujant netekę mūsų medžio 
drožėjo A. Suprono.

Čikagos skyrius garbės nare 
pakėlė Kati Reeder Meek, para
šiusią knygą apie lietuvių tauto
dailę. Gautas pelnas paskirtas 
Lietuvos muziejams. Skyriaus 

mas nepriklausomą bažnytinę 
Lietuvos provinciją, arkiv. Jur
gis Matulaitis buvo pirmas (!) 
per visą Bažnyčios istoriją Lie
tuvoje nuo pat Mindaugo laikų.

Toldami nuo minėtų įvykių, 
XXI š. pradžioje jau nebeįsten
giame jų pamatyti, įvertinti. O 
tereikėjo labai nedaug: autoriui, 
redaktoriui paimti šaltinius (S. 
Matulį, V. Gidžiūną L. Bistrą 
didįjį J. Matulaičio biografą A. 
Kučą), arba, prie jų neprieinant, 
mūsų enciklopedijas, išleistas 
1981, 1987 m. Ten neapsirikta, 
pasakyta: “parengė (ne pertvar
kė) Lietuvos bažnytinės provin
cijos projektą”. Be to, enciklo
pedijose neapeinama Matulai
čio, sociologo, reikšmė. Jose 
norodoma: “sociologijos profe
sorius”, “vienas socialinių kursų 
Kaune steigėjų”. Tereikia žvilg
terėti į prieškarinę Lietuvą jos 
ūkinį gyvenimą kad suprastum 
jo, sociologo, įtakąjam. Juk lito 
kūrėjas, lito tėvas Vladas Jurgu
tis (vėliau Štuthofo kalinys) - 
tai J. Matulaičio studentas, fi
nansus pasirinkęs mokytojo 
paskatintas. O M. Krupavičiaus 
įgyvendinta žemės ūkio refor
ma, laikoma pažangiausia po 
Pirmojo pasaulinio karo susikū
rusiose valstybėse. Nepamirški
me - teorinius pamatus paklojo 
taip pat J. Matulaitis savo darbu 
Bažnyčia ir savastis. (Pirmą kar
tą straipsnis perskaitytas 1907 
m. socialiniuose kursuose Var
šuvoje, po to - inauguracinėje 
paskaitoje Peterburgo akademi
joje ir 1909 m. Kaune sociali
niuose kursuose). Dabar Lenki
jos istorikai J. Matulaitį priskiria 
prie XX š. pradžios Lenkijos 
įžymybių, skatinusių Bažnyčios, 
ypač vienuoliją atsinaujinimą 
pabrėžia jo socialinę visuomeni
nę veiklą. Jos nutylėjimas, neiš- 
kėlimas - tai J. Matulaičio veik
los siaurinimas, neįvertinimas.

Nenutylėta, bet apsirikta, 
nurodant Palaimintojo paskelbi
mo datą: parašyta birželio 29- 
oji. Ne, ne Petrinių diena tai 
buvo, o birželio 28-oji. Popie
žius Jonas Paulius II apaštalinia
me laiške Lietuvos vyskupams 
per 600 krikšto jubiliejų prane
šė: “(...) šio birželio 28 dieną, tą 
pačią valandą kurią jūsų tauta 
Vilniuje iškilmingai minės 
krikščionybės jubiliejų (...) man 
bus didelis džiaugsmas paskelbti 
Palaimintuoju didįjį Jūsų tautos 
sūnų ir ganytoją arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį” (p. 4),

Gaila, nepajautė džiaugsmo 
(nepažinojo jo...) Istorijos žody
no autoriai, redaktoriai, pristaty
dami Jurgį Matulaitį - tiek Baž
nyčios, tiek kultūros pasaulyje 
mūsų vienintelį epochinės reikš
mės, europinio lygio asmenybę.

pirmininkė V. Rimienė telefonu 
pranešė, kad Lemonto galerija 
rengia audimo kursus skautams. 
Žada rengti parodą.

Filadelfijos skyriaus narys 
B. Krokys, dėl ligos negalėda
mas dalyvauti susirinkime, at
siuntė laišką su patarimais, kaip 
pritraukti naujus narius. Skyrius 
suruošė popietę a.a. B. Braz
džionio mirties metinėms pami
nėti. Ateityje ruošiasi surengti 
keramikos parodą.

Niujorko skyriaus pirminin
kė L. Milukienė pranešė, kad 
narės išsiblaškė, išvažinėjo ir 
jau nėra pajėgios dalyvauti veik
loje. Buvo nutarta Niujorko sky
rių uždaryti, paveldą perduoti 
kitiems skyriams - Bostono ar 
Filadelfijos, o knygas persiųsti 
centrui.

“Rambyno” šeimininkai R. 
ir L. Veselkos renka meno kūri
nius ir puošia aplinką. Pastatytas 
koplytstulpis. A. ir A. Tamošai
čių atminimui iš Lietuvos par
vežtomis pušų ir eglių sėklomis 
apsodinta visa sodyba.

Pasisakymuose dėl veiklos 
B. Nagienė nusiskundė, kad 
Lietuvos ambasadoje Vašingto
ne yra labai apleisti instituto rū
diniai. Nutarta nusiųsti E. Vodo- 
palienei juostų instituto išleistų 
knygų papuošimui.

Liūdinčioms instituto na
rėms dr. A. Kazlauskienei ir L. 
Milukienei nutarėme nusiųsti 
užuojautos korteles su visų pa
rašais.

Aptarę einamuosius reika
lus, pasivaišinę gausiai sunešto
mis gėrybėmis atsisveikinome 
ligi sekančių metų. O.T.

Žemaičio statula Raseiniuose. Autorius - skulptorius Vincas Grybas. 
Įrašas paminkle: “Amžiais budėjau ir nepriklausomybę laimėjau 1918- 
1933”

Paroda “Lietuvos heraldika”
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Rugsėjo 17 d. Jurbarko pa
rodų ir koncertų salėje buvo ati
daryta dailininkės Aldonos Ža- 
romskienės asmeninė tekstilinės 
aplikacijos technika sukurtų dar
bų Lietuvos heraldika paroda. 
Atsilankę į parodos atidarymą 
žiūrovai išvydo 50 Lietuvos 
miestų bei miestelių herbus. 
Dailininkė savo parodai Jurbar
ką pasirinko ne atsitiktinai. Jur
barkas - jos jaunystės miestas, 
čia ji ilgokai gyveno ir baigė vi
durinę mokyklą.

Aldonos mama Marija Že- 
maitaitienė, Jurbarko siuvėja, 
turėjo nemažai madų žurnalų. 
Duktė su įdomumu nuolat juos 
vartydavo - žavėjosi įvairių dra
bužių modeliais ir spalvomis. 
Mokykloje jai ypač gerai sekėsi 
piešimo pamokose. Aldona vis 
labiau pasvajodavo apie dailės 
studijas. Deja, dėl materialinių 
sunkumų ji nesiryžo studijuoti 
tuometiniame Vilniaus dailės 
institute, o įstojo į Kauno Medi
cinos instituto Farmacijos fakul
tetą. Mat Kaune jau studijavo 
jos brolis, be to, ten gyveno dvi 
mamos seserys.

Sėkmingai baigusi institutą 
gavusi vaistininkės diplomą ir 
paskyrimą dirbti į vieną iš Vil
niaus vaistinią Aldona savo di
džiosios svajonės neatsisakė. 
Pagaliau ji įstojo į Vilniaus dai
lės instituto Tekstilės fakultetą. 
Kadangi ji studijavo antroje 
aukštojoje mokykloje, stipendi
jos negavo. Teko duoną pelnytis 
vaistininkės darbu. Nuo trečio 
kurso Aldona pradėjo dirbti dai
lininke Vilniaus “Vilijos” fabri
ke. Ir šioje įmonėje ji išdirbo 27 
metus. Sukūrė apie 2000 trikota
žo modelių-etalonų serijinei ga
mybai ir parodoms. Pagamintos 
medžiagos buvo skirtos vai
kams, moterims ir vyrams. Dau
gelis Aldonos sukurtų modelių 
buvo aukštai įvertinti, apdova
noti garbės raštais, diplomais, 
sidabro medaliu.

A. Žaromskienė pradėjo 
kurti ir drabužius. Ruošiantis 
1980 m. Dainų šventei jai buvo 
užsakyta sukurti Žemės ūkio 
ministerijos choro “Dobilas” 
moterims suknelės, o vyrams - 
frakus. Po to sekė ir kiti užsaky
mai. Vėliau A. Žaromskienė su
sidomėjo ir gobelenais. Nors 
dailės institute rankinis audimas 
jai nebuvo dėstytas, tačiau ilgai
niui ji pati jį puikiai įsisavino.

Nuo 1962 m. A. Žaromskie
nė su savo sukurtais drabužiais 
ir gobelenais pradėjo dalyvauti 
įvairiose parodose visame pa
saulyje. Buvo surengtos jos as
meninės parodos Maskvoje, Vil
niuje, Sankt Peterburge, Mari
jampolėje, Jurbarke. Ji aktyviai 
dalyvavo grupinėse taikomosios 
dailės ir drabužių parodose Lon
done, Leipzige, Erfurte. Santja
ge, Zagrebe, Vienoje, Maskvoje, 
Jerevane, Tokijuje. 1979 m. ji 
dalyvavo Lietuvos sportinių dra
bužių parodoje Montrealyje. Pa
rodose susilaukė premijų, diplo
mų, medalių.

A. Žaromskienė jau išaudė 
140 įvairaus dydžio gobelenų. 
Daugelis jų it paukščiai išskrido 
į platų pasaulį. Juos yra įsigiję 
muziejai ir galerijos, jie puošia 
interjerus ir privačias kolekcijas 
Lietuvoje, Švedijoje, Vokietijo
je, Danijoje, Amerikoje, Austra
lijoje ir kt. Štai gobelenas Visa-

Dail. A. ŽAROMSKIENĖ 
prie Jurbarko herbo

tos žvilgsnis iškeliavo į Belgiją 
Vakaro pokalbiai — Vokietijon į 
Hamburgą Žuvusiam tėvui at
minti - į tolimąją Australiją Kai 
kils kažkur daina — į Kanadą... 
Dailininkė prisipažįsta, kad go
belenas ją domina kaip sintetinis 
meno kūrinys, jungiąs grafikos, 
tapybos ir net skulptūros bei ar
chitektūros atskirus elementus. 
Jame gali būti sukurtas ne tik 
plokštuminis, bet ir giluminis 
vaizdas. A. Žaromskienės gobe
lenuose vyrauja spalva, todėl jie 
atrodo gana tapybiški. Tekstilės 
menas - viena iš seniausių žmo
gaus kultūrinės veiklos formų. 
Nūnai tekstilės dirbiniai neretai 
tampa meno kūriniais.

Artėjant karaliaus Mindau
go karūnavimo 750 m. jubilie
jui, A. Žaromskienė sumanė su
rengti parodą Lietuvos heraldi
ka. Per 7 mėnesius ji su užside
gimu dirbdama aplikacijos tech
nika padarė 50 miestų bei mies
telių herbų, jau patvirtintų Lie
tuvos heraldikos komisijos. Be
je, dailininkei pačiai teko susi
ieškoti nelengvai gaunamas me
džiagas ir savo lėšomis jas nusi
pirkti. Šiuo metu heraldikos ko
misija yra jau aprobavusi 197 
Lietuvos miestų bei miestelių 
herbus. Herbai kuriami pagal 
heraldikos taisykles. Svarbiausia 
herbo dalis yra įvairaus pavidalo 
skydas, suskaldytas į laukus. Jis 
puošiamas heraldinėmis arba pa
prastomis figūromis - daiktą 
žmonių, žvėrią paukščią fantas
tinių būtybių atvaizdais, simbo
lizuojančiais kurį nors miestą. 
Svarbus herbo elementas yra 
spalva. Jiems naudojamos klasiki
nės spalvos: raudona, juoda, žalia, 
mėlyna (arba žydra) ir dvi metalų 
spalvos - auksinė ir sidabrinė.

Atidarydama parodą Vinco 
Grybo memorialinio muziejaus 
mokslinė bendradarbė, dailinin
kė Eglė Untulytė nuoširdžiai pa
sidžiaugė, kad A. Žaromskienės 
Lietuvos heraldika vasarą buvo 
surengta Vilniuje, Lietuvos dai
lininkų sąjungos galerijoj, kad 
ten ji susilaukė nemažo dėmesio 
ir kad dabar paroda atkeliavo į 
dailininkės jaunystės miestą - 
Jurbarką. Jurbarkiečiai mažne 
trejetą mėnesių galės susipažinti 
ir pasigrožėti ryškiaspalviais 
daugelio Lietuvos miestų bei 
miestelių herbais. Anot E. Untu- 
lytės, tokios tematikos paroda 
Jurbarke - pirmoji.

Aldona Žaromskienė pasi
pasakojo, kaip jai kilo sumany
mas tekstiline technika atkurti 
Lietuvos miestų bei miestelių 
herbus, kad ateityje galbūt jai 
pavyks visus 197 herbus įam
žinti savo darbuose. Kartu ji iš
sakė mintį, kad būtų prasminga 
paskum juos visus kur nors pa
rodyti vienoje vietoje, idant ga
lėtų su jais susipažinti ir Lietu
vos gyventojai, ir atvykę svečiai 
iš užsienio.
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d KULTINĖJE VEIKLOJE
Lietuvos valstybinis operos ir 

baleto teatras savo naują sezoną 
pradėjo spalio 1 dieną iš dalies at
naujintose teatro patalpose. Sezo
no pirmoje pusėje planuojamos 
keturios premjeros. Spalio 1 d. 
prasidėjo Boriso Eifmano baleto 
spektaklis Rusiškasis Hamletas 
(apie carinos Jekaterinos Didžio
sios ir jos sūnaus Pavelo - dažnai 
vadinamo rusiškuoju Hamletu - 
likimą). Spalio 9 - premjera Bro
niaus Kutavičiaus sceninio dipti- 
ko Ugnis ir tikėjimas, sukurto Lie
tuvos vardo paminėjimo (1009 
m.) tūkstantmečio komisijos užsa
kymu, kuriame įamžinta ir antra 
Lietuvai reikšminga data - Min
daugo karūnavimas (1253 m.). 
Tekstas ne tik lietuvių, bet ir loty
nų bei prūsų kalbomis. Pastatymą 
režisuoja Jonas Vaitkus, dirigen
tas Martynas Staškus, dailininkas 
Jonas Arcikauskas, choreografė 
Aira Nagevičiūtė. Lapkričio pra
džioje statomas G. Verdi Rigolet- 
to (dirigentas Martynas Staškus, 
režisierius Gintaras Varnas). Ket
virtąja, F. Leharo Linksmosios 
našlės, premjera gruodžio 31 d. 
bus palydimi senieji metai (diri
gentas Jonas Aleksa, režisierė iš 
Austrijos Monika Wiesler).

Iš praeito sezono grįžta operos 
Turandot (G. Puccini), Kaukių 
balius (G. Verdi), Don Giovanni 
(W. A. Mozart), Pikų dama (P. 
Čaikovski), Carmen (G. Bizet), 
Aida (G. Verdi), baletai Raudo
noji Gisel, Carmina Burana, Šven
tasis pavasaris, Acid City, Romeo 
ir Džuljeta, Gulbių ežeras, Spragtu
kas, Graikas Zorba. Operose dai
nuos svečiai: Paul Whelan iš D. 
Britanijos, Viktor Afanasenko iš 
Austrijos, Oleg Kulko ir Vitalyj 
Taraščenko iš Maskvos Didžiojo 
teatro. Baleto viešnios bus prima 
balerina Rūta Jezerskytė iš Olan
dijos ir Ana Antoniceva iš Mask
vos Didžiojo teatro. Taip pat pla
nuojamas teatro Operos studijos 
dainininkų iškilmingas koncertas 
gruodžio pradžioje.

Autentiškų valgių, priskiria
mų Lietuvos kulinariniam pavel
dui, bus galima paragauti Vil
niaus senamiesčio rūsiuose įsikū
rusiame restorane “Forto dva
ras”. “Dvaro” priemenėje lanky
tojus pasitinka dailininkės Eglės 
Vertelkaitės sieninė tapyba seno
jo Vilniaus motyvais ir senovinę 
aslą su įkomponuotais kokliais 
primenančios grindys. Pasak dai
lininkės, freskas ji tapiusi ant tik
ru moliu, maišytu su šiaudais, iš
plūktų plytinių sienų specialiais 
fasadiniais dažais, kurie vėliau 
buvo nuvaškuoti. Skliautuotose 
salėse, skirtose keturioms Lietu
vos etnografinėms sritims (penktą 
- Mažosios Lietuvos salę planuo
jama kurti ateityje), stengtasi iš
laikyti jų tradicijai būdingus tapy
bos motyvus - augalus, pasakų ir 
sakmių personažus, įvairius sim
bolius. Prie interjero priderinti ir 
Sauliaus Čižiko ištapyti mediniai 
baldai.

Restorano lankytojai turės 
progos susipažinti su močiute 
Elena, gaminančia įvairius lietu
viškus patiekalus. “Kulinarinio 
paveldo fondo” patvirtintame val

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

Eglė, žalčių karalienė -skulptoriaus R. Antinio kūrinys Palangos parke
Nuotr. G. Kurpio

giaraštyje net 18 patiekalų, priski
riamų Lietuvos kulinariniam pa
veldui. Siūloma žemaičių cibuly- 
nė, kastinis su bulvėmis, šilkinė 
košė su spirgais, dzūkų baravykų 
baltsriubė ir grikainiai su varške, 
suvalkiečių skryliai, aukštaičių 
bulvių plokštainis ir koldūnai, o 
užsigerti - beržų sula, spanguolių 
kisielius, rūgpienis, įvairių žolelių 
arbatos, midus, natūralūs vynai. 
Esama ir prašmatnesnių, “smeto
niškų laikų” patiekalų, kaip jau
tiena su roputėmis, kepti kopūs- 
tainiai, šoninė su troškintais ko
pūstais ir kt. Atidarymo ceremo
nijų dalyviams apie lietuvių valgy
mo tradicijas pasakojo etnologai 
Vacys Milius ir Gražina Kadžytė, 
vaistingąsias žolelių arbatas ir jų 
naudą pristatė farmacininkas Juo
zas Vasiliauskas.

Rokiškyje rengiama dešimtoji 
Lietuvos medžio drožėjų darbų 
konkursinė paroda nuo rugsėjo 
12 d. iki spalio 24 d. Lionginui 
Šepkai atminti. Kasmet joje daly
vauja per 30 medžio drožėjų iš vi
sos Lietuvos. 1907-1985 m. gyve
nęs rokiškėnas liaudies skulpto
rius L. Šepka yra sukūręs apie pu
santro tūkstančio medžio skulptū
rų. Didžiausią jo kūrinių rinkinį 
saugo Rokiškio krašto muziejus, 
kuris nuo 1994 m. kasmet rengia 
medžio drožėjų konkursus. Ro
kiškio dvaro rūmų šiaurinėje ofi
cinoje muziejus yra įrengęs nuo
latinę L. Šepkos kūrinių parodą, 
kurioje galima pamatyti didžiąją 
jo kūrybinio palikimo dalį. Čia 
yra ir patys vertingiausi, ankstyvo
jo periodo darbai. Išleistas L. 
Šepkos kūrinių albumas dovano
jamas Rokiškio svečiams kaip su
venyras. 2007 metais, minint L. 
Šepkos gimimo šimtmetį, prie 
muziejaus norima įsteigti medžio 
skulptūrų parką, pavadintą talen
tingojo meistro vardu.

Vilniaus universiteto rekto
rius Benediktas Juodka naujų 
mokslo metų pradžios proga pa
skelbė, kad jo prašymu Europos 
universitetų sąjunga (VU yra jos 
narys) atliks universiteto daugia
planį tarptautinį įvertinimą, kuris 
padėtų išsiaiškinti, ką būtina to
bulinti seniausioje Lietuvos aukš
tojoje mokykloje Europos univer
sitetų kontekste. Rektoriaus nuo
mone, didžiausias studijų trūku
mas - nepakankamai aukšta jų 
kokybė, per daug studijų progra
mų ir rekordinis siekiančiųjų 
aukštojo mokslo Lietuvoje skai
čius. Todėl didžiausias Vilniaus 
universiteto uždavinys, pasak B. 
Juodkos, . pereiti nuo kiekybės 
prie kokybės. Kitas universiteto 
uždavinys - gausinti mokslo prak
tikų eiles. Šį rudenį universitetas 
atidarys Karjeros centrą, kuris 
stengsis teorines studijas priartin
ti prie mokslo ir praktikos, o lap
kritį rengs karjeros mugę ir semi
narą. Pabrėždamas Vilniaus uni
versiteto išskirtinumą iš kitų 14 
Lietuvos universitetų, rektorius 
prašė premjerą A. Brazauską atsi
žvelgti į šio universiteto reikmes 
ruošiant valstybės biudžetą. Kitą
met VU švęs 425-sias įsteigimo 
metines. G.K.
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
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.

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
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. palūk............... 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 RRlF-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%

IMA UŽ;
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

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

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.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

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

©MARGUTIS
'Qfe»>4134 Dundas St. West, Toronto, ON, 

M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Paskutinė data f 
kalėdiniams siuntiniams. - j

lapkričio 22-oji
Siuntiniai vėliausiai iki 
tos dienos turi pasiekti 
mūsų centrinę įstaigą!

Tel: (416) 233-4601
$000* 
O off

SOOO*Ooff
* coupon is valid only at "Marautis-Pvsanka" head office

Anapilio “Molekulės”, ŠALFASS apygardinėse varžybose turnyre š.m. 
gegužės 31 d. Hamiltone laimėję pirmą vietų. 1 eil. klūpo D. Grigutis, A. 
Petronis, I. Šlyka. Stovi C. Petronytė, L. Vilkelis, A. Savickas, R. Rei- 
kis. Treneriai - Romas Otto ir Mindaugas Leknickas Ntr. L. Šlykos

KANADOS ĮVYKTAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

provincijoms. Manoma, kad fi
nansų ministerio kryptis skirti 
papildomų lėšų kyla iš Ontario 
ir Kvebeko provincijose dabar 
įsitvirtinusių liberalų. Šios di
džiausios provincijos tikisi, kad 
federacinė valdžia parems svei
katos reikalams skiriamą pa
galbą.

Vėžio ligos vaistai Toronte 
buvo paskelbti tinkamais poope
raciniam krūties vėžio gydymui. 
Tarptautinis penkerių metų ban
dymas, atliktas naudojant dau
giau kaip 500 savanorių moterų, 
buvo užbaigtas anksčiau nei bu
vo numatyta. Tyrimo išdavos bu
vo geros, todėl šiuos vaistus no
rima paleisti į rinką galimai 
greičiau, kad jais galėtų pasi
naudoti bent dalis sirgusių ar 
sergančių moterų. Vien tik Ka
nadoje kasmet yra registruojama 
daugiau kaip 21,000, o JAV 
daugiau kaip 211,000 krūties 
vėžiu sergančių moterų, kurių 
daugelis jau galės pasinaudoti 
naujais vaistais. Numatoma, kad 
vėžiu sergančių pacienčių mir
tingumas sumažės bent per pu
sę. Šis atradimas yra tikrai dide
lis Kanados mokslininkų įnašas 
kovoje su šia liga. Daugiau in
formacijos apie šiuos vaistus ir 
vėžio ligą galima gauti skambi
nant 1-888-939-3333 arba tink- 
lalapyje: www.cancer.ca.

Hamiltono mieste vykusio
se Pasaulio dviratininkų pirme
nybėse š.m. spalio 3-11 d.d. šve
dė, olandė ir brite laimėjo tris 
pirmąsias vietas, 124 kilometrų 
taką įveikusios per 3 vai. 16 
min. ir 6 sekundes (37.9 km/ 
vai). Lietuvė Edita Pučinskaitė, 
atstovavusi Italijos sportinin
kėms, tik per kelis centimetrus 
buvo atsilikusi nuo britės. Lietu
vių sportininkių grupė laimėjo

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

vietas: Jolanta Polikevičiūtė — 
19-ąją, Rasa Polikevičiūtė - 24- 
ąją Zita Urbonaitė - 37-ąją ir 
Modesta Vžesniauskaitė - 50- 
ąją Jaunių (17-18 m) ir jauni
mo (iki 23 m.) grupėse lietuviai 
vyrai toli atsiliko nuo pirmau
jančiųjų. Kanadietei Geneviene 
Jeanson, kuri buvo laikoma vie
na iš geriausių Kanados grupės 
dviratininkių, buvo uždrausta 
lenktyniauti po to, kai jos krau
jyje buvo rasta draustinių vaistų. 
Vyrų rungtynėse tako ilgis buvo 
260 km. Pirmąsias vietas laimė
jo du ispanai ir belgas, įveikę šį 
atstumą per 6 vai. ir 30 min. 
(39.9 km/val). Kanadiečiui, ku
ris buvo atsilikęs nuo ispano 
Igor Astarloa tik per šešias se
kundes, teko 7-oji vieta.

13 milijonų Kanados gy
ventojų vartoja nešiojamuosius 
telefonus. Dauguma valstybių, 
įskaitant ir Europos s-gos kraš
tus, telefonų savininkai gali 
keisti telefono paslaugų teikė
jus, nekeisdami jau turimo tele
fono numerio. Daugelis telefono 
paslaugų teikėjų aiškina, kad da
bartinė sistema įgalina teikti pi
giausią ir geriausią patarnavimą. 
Kanados radijo-televizijos susi
žinojimo komisija, kuriai pri
klauso ir telefonų kontrolė, iki 
šiol nesiėmė jokios iniciatyvos 
telefonų numeracijai suprastinti, 
aiškindama, kad paslaugų teikė
jų dauguma tik padeda sveikai 
tarpusavio konkurencijai ir že
moms kainoms palaikyti.

Kanados kraštovaizdžio 
puošmena ir istorinis pastatas. 
Minaki viešbutis, sudegė iki pa
grindų. Šis 89 metų senumo 
viešbutis Kenoros mieste, apie 
1,300 km. nuo Toronto, buvo la
bai mėgstamas JAV turistų, me
džiotojų, žvejų ir politikų. Pa
statas pasižymėjo ypatingu 
puošnumu. Jį statant buvo nau
doti akmenys ir mediena, o lubų 
struktūra - katedrinė. Jis nebuvo 
apdraustas, bet vertinamas apie 
10 min. doL, tačiau jo istorinė 
vertė buvo daug aukštesnė.

Lėktuvų avarijose vienas 
lėktuvas buvo priverstas “nusi
leisti” mažame Toronto kieme.

Sportas 
Bėgimas per Europą

Petras Silkinas, 62 m. amžiaus 
Lietuvos bėgikas, pradėjęs š.m. ge
gužės mėn. savo bėgimą “už Lietu
vą”, aplankęs 22 valstybes, spalio 
14 d. pasiekė Romą leidosi Ispani
jos link, tikisi pasiekti Madridą lap
kričio 2 d. ir visą ilgąjį istorinį bė
gimą baigti Portugalijos Lisabono
je, iš viso nubėgus 16.000 kilomet
rų. Bėgimas buvo skirtas būsimai 
Lietuvos narystei Europos sąjungo
je simboliškai nutiesiant kelią tarp 
Vilniaus ir Vakarų Europos sosti
nių. ELTA
Nesėkmė Hamiltone
Tarptautinėse dviratininkų lenk

tynėse š.m. spalio 3-ll d.d. Hamil
tone, ON tik Editai Pučinsaitei iš 
Lietuvos pavyko prasiveržti priekin 
- trūko vos kelių milimetrų iki 
bronzos medalio, kurį laimėjo brite 
N. Cooke. Jolantai Polikevičiūtei 
visas viltis sužlugdė stiklas, pradū- 
ręs dviračio padangą - baigmėje ji 
buvo 19-toji. Apie tai rašė Lietuvos 
ryto spalio 13 d. laida, pažymėjusi 
ir tai, kad su Lietuvos delegacija 
Hamiltono lietuviai atsisveikino 
spalio 11 d. Jaunimo centre, į kurį 
susirinko nenumatytai didelis skai
čius vietos lietuvių, dėkojusių spor
tininkams už Lietuvos vardo garsi
nimą. Inf.

Paieškojimas
Rasa Jankevičiūtė, gyvenanti 

Šiauliuose (Žuvininkų 14, 5412, 
Šiauliai, Lithuania) ieško savo pus
brolio Mareko Jankūno, gimusio 
Toronte 1972 ar 1974 m. Jo tėvas 
Vitas Jankūnas (Jankevičius) miręs 
I980 m. Paskutinis ieškotojai žino
mas jų šeimos adresas: 23 Prince 
Ruper Avė., Toronto 9, Ont. Jei kas 
turėtų žinių apie šią šeimą rašyti 
aukščiau nurodytu adresu. KLB inf.

Prašo pagalbos
TŽ gautas laiškas, siųstas 

per KLB raštinę. Rašo Lietuvoje 
gyvenantis Tomas Mejeris, 68 
m. amžiaus, nukentėjęs 1991 m. 
sausio 13 d. Jam trūkęs ausies 
būgnelis, klausos aparato dėl lė
šų stokos negalintis įsigyti, 
“gauti per įvairias labdaras neį
manoma, nes laiko mane senu”. 
Jei kas galėtų pagelbėti, rašyti 
E-paštu Grytei Satkevičiūtei 
grytes@hotmail.com.

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:
Pirmad., antrad. Ir treilad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

"BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus)
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749

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 Beach apylinkių

Gyvi išliko visi keturi asmenys, 
skridę apžiūrėti Toronto miesto. 
Teko išlaužti lėktuvo duris, kad 
visiems lengvai sužeistiems as
menims būtų galima suteikti pir
mąją pagalbą. Antras lėktuvas, 
sutrikus motorui, nepasiekė To
ronto salos orauosčio, įkrito į 
Ontario ežerą iš kurio buvo iš
traukti du žmonės ir šunytis. 
Juos jau bekrentančius pastebėjo 
netoli nuo jų plaukęs laivas ir 
greitai išgelbėjo. Viskas įvyko 
idealiomis oro sąlygomis. Ma
noma, kad ir vienu, ir kitu atve
ju buvo tik motorų sutrikimai. 
Kitose dviejose lengvų lėktuvų 
avarijose Ontario ir Kvebeko 
provincijose neseniai žuvo 4 as
menys.

Naujas uraganas Kate pra
ūžė per Newfoundlad provinci
ją tačiau daug žalos nepadarė. 
Rekordinis dienos kritulių kiekis 
provincijos sostinėj St. Johns 
buvo užregistruotas 45.2 mm, 
beveik padvigubindamas 1994 
m. 27.6 mm kritulių kiekį. A.V.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikla nuo pirmadienio Iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

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

[
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 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 LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, į 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
Eisoipaslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Atsisveikinom su laikinuoju klebonu
Tarėme sudiev kunigui Linui Dūkstai, grįžtančiam į Lietuvą

Montrealio Šv. Kazimiero 
parapijos nariai atsisveikino su 
svečiu kunigu Linu Dūkštą rug
sėjo 28, sekmadienį. Kun. Linas 
atvažiavo į Kanadą iš Lietuvos 
2003 m. balandžio gale ir laiki
nai ėjo klebono pareigas. Per 
tuos kelis mėnesius jis susipa
žino ne tik su mūsų parapijie
čiais, bet ir su visais lietuviais 
Montrealyje.

Atsisveikinimo dieną kun. 
Linas atlaikė iškilmingas Mi
šias, pasakė gražų pamokslą. 
Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras atliko giedojimą. 
Vargonavo ir dirigavo Lavrenti 
Djintcharadze.

Parapijos salėje komitetas 
paruošė pietus. Atsilankė daug 
lietuvių iš abiejų Montrealio pa
rapijų, svečių iš Lietuvos, kurie 
lanko mūsų šventovę. Prie gar
bės stalo sėdėjo: kun. Linas 
Dūkštą, kun. Ričardas Birbilas, 
kun. Andrė Desroches, Šv. Ka
zimiero parapijos administrato

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventėje susilaukė meilaus dėmesio bei 
palaiminimo ir gyvūnėliai Nuotr. Br. P. Šarkos, OFM

Musų šaknys Lietuva
Ten, kur skamba mūsų dainos, kur tėvynė mylima, 
plevėsuoja ten trispalvė, nes šalelė vėl laisva.
Priversti palikt gimtinę, liko ilgesio našta, 
ne visi namo sugrįžom, kur jaunystė palikta.
Toji žemė - mums šventovė, ji kaip ąžuolas tvirta, 
Kur gyvenam bei klajojom, mūsų šaknys Lietuva.

Ten, kur mūsų broliai žuvo laisvės trokšdami, 
neužmiršk! jų lietuvi, nes tai mūsų pareiga.
Lietuvos vaikai kentėjo Sibire, bet širdy tikėjo - 

nepražus mūs tauta.
Toji žemė - mums šventovė, ji kaip ąžuolas tvirta, 
Kur gyvenam bei klajojom, mūsų šaknys Lietuva.

Nepalūžo mūs didvyrių meilė kraštui, nes buvo ji tvirta, 
jie aukojos tau, Tėvyne, pagarba jiems amžina.
Jau praėjo tamsios dienos, švinta ateities šviesa, 
neprarask vilties, lietuvi, laisvėj kils jauna karta.
Toji žemė — mums šventovė, ji kaip ąžuolas tvirta, 
Kur gyvenam bei klajojom, mūsų šaknys Lietuva.

(Tai Toronto lietuvių vyrų chorui “Aras” skirtas tekstas, kuriam 
numatoma sukurti ir gaidas. Teksto autorius -

Vytas Siminkevičius

SKAITYTOJAI PASISAKO
“EGLĖS” SANATORIJA
Sveikina Jus sanatorija “Eglė” 

iš Druskininkų (Lietuva). Mūsų sa
natorija yra nutolusi apie 130 km 
nuo Vilniaus ir nuo Kauno. Mūsų 
sanatorija - tai atskiras sveikatos ir 
poilsio miestelis. Tai privati sanato
rija, turinti savo du mineralinio 
vandens gręžinius ir gydomojo pur
vo rezervuarą mineralinio vandens 
biuvetę, apie 20 ha puikios aplinkos 
prie miško, kuriame yra pasivaikš
čiojimo takai ir takeliai. Visą kitą 
jums naudingą informaciją galite 
rasti mūsų internetiniame puslapyje 
www.sanatorija.lt

“Eglės” sanatorijoje galėtumė
te pailsėti, gauti unikalias mūsų 
procedūras ir maloniai praleisti lai
ką. Mes turime puikias sąlygas 
konferencijoms bei seminarams 
rengti. Organizuojame išvykas po 
Lietuvą ir Druskininkų apylinkes. 
Jeigu domina kas nors kita, galite 
rašyti vadybininkei Ligitai ligita@- 
sanegle. lt

Ligita Rimgailienė, 
Druskininkai

KARO NUSIKALTĖLIAI
“Lietuvos Jeruzalė”, žydų 

bendruomenės laiškraštis Vilniuje, 
š.m. 5-6 nr. rašo: Simono Wiesen- 
thalio nacių karo nusikaltėlių paieš
kos centro vadovas Efraimas Zurof- 
fas teigia, esą Lietuva per praėju
sius metus padarė tik minimalią pa
žangą bandydama patraukti atsako
mybėn įtariamuosius holokausto 
vykdytojus. 

rius, kun. Yvon Archambault, 
kun. Mario Nahuelpan, sesuo 
Phyllis Douillard, anglų kal- 
bos/religijos mokytoja.

Parapijiečių vardu Albertas 
Brilvikas padėkojo kun. Linui 
lietuviškai, Alice Skrupskaitė - 
angliškai ir prancūziškai už jo 
darbštumą ir įteikė dovanas. Pa
rapija taip pat įteikė auką Vilka
viškio vyskupijai Lietuvoje. No
tarė Rūta Pocauskaitė, Lietuvių 
kredito unijos “Litas” valdybos 
pirmininkė, įteikė “Lito” auką 
Vilkaviškio vyskupijai. Rytis Bu
lota Aušros Vartų parapijos choro 
vardu taip pat įteikė dovaną.

Po skanių tortų ir pyragaičių 
kun. Linas priėjo prie mikrofo
no, padėkojo parapijiečiams ir 
montrealiečiams už jų šilumą 
bei nuoširdumą. Dar kartą, kaip 
ir kelionėje autobusu į Ontario, 
kun. Linas padainavo kelias dai
nas. Dėkodami šeimininkėms 
visi sudainavom Buvo gera gas- 
padinė. (Nukelta į 8-tą psl.)

Iki šiol Nepriklausomoje Lie
tuvoje nė vienas lietuvis karo nusi
kaltėlis nė vienos dienos nesėdėjęs 
kalėjime. Nebuvo nė vieno proceso, 
kuriame kaltinamasis teismo salėje 
būtų sėdėjęs ilgiau kaip 10 mi
nučių.

Pagal E. Zuroffą nustatyti 184 
įtariamieji holokausto vykdytojai; 
32 pavardės perduotos generali
niam Lietuvos prokurorui, pradėti 6 
nauji tyrimai - mažiausiai 25 įtaria
mieji.

Lietuvos Aukščiausias teismas 
panaikino reabilitaziją 31 asme
nims nuteistų sovietinio teismo. E. 
Zuroffas teigia ir abejoja, jog šitie 
Aukščiausiojo teismo sprendimai ir 
vėlesnės paieškos kažin ar pasieks 
kokių nors rezultatų.

Kaip pavyzdys galėtų būti spe
cialių tyrimų vyresniojo prokuroro 
Rimvydo Valentukevičiaus pasisa
kymas. Jis esąs gavęs E. Zuroffo 
informaciją tačiau manąs, jog di
džioji dalis šitos informacijos esanti 
fragmentiška ir nepatvirtinta. Jo 
nuomone, tokia medžiaga nėra tin
kama teisiniam įvertinimui įta
riamųjų, jų patraukimui baudžia
mojon atsakomybėn.

Man kyla klausimas, ar nepri
klausomos Lietuvos teisiniai orga
nai nedaro didelės klaidos, nedėda
mi didesnių pastangų išaiškinti karo 
nusikaltimus ir nubausti nusikal
tėlius!

k Dr. Stasys Sereika,
Vokietija

Toronto Prisikėlimo parapijos 50-čio gegužinėje “Kretingos” stovyklavietėje obuolių valgymo varžybos
Nuotr. R. D. Puterių

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

dienų pėdsakai
STASYS DALIUS

. (Tęsinys iš praėjusio nr.)
J. Matulis garsino ir propa

gavo Stelmužę su jos šimtame
čiu ąžuolu, bažnytėle, varpine, 
ne tik žodžiu, bet ir rašydamas į 
spaudą dažniausiai į Zarasų 
kraštą, pasirašydamas Ąžuolo 
Šermukšnio slapyvardžiu.

1938 m. nupirkti buvę dvaro 
tarnų rūmai, kurie atremontuoti 
į juos atkelta Stelmužės pra
džios mokykla. Mokytojas Juo
zas Matulis, išvargęs beveik 
penkiolika metų sename barakė
lyje, persikėlė į naująją mokyk
lą. Tačiau neilgai mokytojas tuo 
džiaugėsi, 1941 m. per didžiuo
sius trėmimus išvežtas į Sibirą 
su visa šeima, nors buvo inva
lidas. Buvo tik neperseniausiai 
sukūręs šeimą turėjo dukrelę dar 
nei dvejų metukų nesulaukusią 
kuri bevežant tremtin mirė.

Automobilį buvome palikę 
prie ąžutflo aikštelėje, tad grį
žom važiuoti toliau per Stelmu
žę. Beeidami sutinkame moterį 
pasiramsčiuojančią lazdele. Pa
sisveikinę užklausiam, ar esanti 
vietinė. O, - sako ji, - aš čia 
gyvenu nuo vaikystės. Klausiu 
pavardės, Pažečkaitė - atsako. 
Atsimenu, kad dvi seserys tada 
mokėsi pradžios mokyklos že
mesniuose skyriuose. Pasisakau 
savo pavardę. “A, tai Stasius. 
Atsimenu tave gerai”, sako ji
nai. Tai toks buvo susitikimas 
po 70 metų.

Einant toliau Stelmužės eže
ro link, pačiame kaimo viduryje 
prie Padvarinės ežero įlankos 
kranto prie upelio stovi Vergų 
bokštas. Mat Stelmužės dvarą 
valdė Livonijos baronai bei caro 
patikėtiniai. Tai vokiečių baro
nai Folkerzambai, vėliau rusų 
caro dvariškiai Valujevai, o nuo 
XX š. pradžios vokiečių baronai 
Gahnai. Nuo XVII š. buvusi 
žiauri baudžiavos priespauda, 
kur baudžiauninkams bausti ir 
kalinti buvo pastatytas šis bokš
tas. Tai iš akmeną plytų ir kal
kių skiedinio mūras, kurio sienų 
storis siekia beveik metrą. Da
bar atnaujintas ir ant jo sienos 
pritvirtintas užrašas, kad tai ar
chitektūros paminklas, primenąs 
sunkią baudžiavos vergovės pra
eitį. Mano vaikystės laikais šia
me bokšte buvo rūkoma mėsa.

Strazdelio miestelyje
Paliekam Stelmužę, įsukam 

į kelią vedantį iš Zarasų į Obe
lius. Tais laikais, kai mokiausi, 
daug kartų pėsčiomis žygiavau į 
Obelių geležinkelio stotį 30 km. 

Stelmužės varpinė - istorinis paminklas

Tekdavo praeiti pro Suvieko 
kaimą kur caro laikais stovėjo 
šventovė, bet po 1863 m. sukili
mo rusai ją nugriovė, nebeleido 
naujos statyti, o lietuvius ištrė
mė. Apylinkes apgyvendino sen
tikiais rusais.

Važiuojam Rokiškio link, 
kur jo pašonėje susikerta kryž
kelė. Ten randam mums reika
lingą kelią vedantį į Anykščius. 
Nieko nebeatpažįstu iš tų dieną 
nes išvesti nauji keliai. Žvalgau
si, kada pasieksime Kamajus. 
Šis miestelis žymus tuo, kad 
jame gyveno ir mirė Antanas 
Strazdas (1763-1833), poetas, 
kunigas, žmonių vadinamas 
Strazdeliu, ten ir palaidotas. Jis 
parašė populiarią giesmę Pulkim 
ant kelių, kuri ir dabar tebėra 
giedama šventovėse. Jam pa
minklas buvo pastatytas Kamajų 
miestelio aikštėje dar nepriklau
somybės laikotarpiu, kai buvo 
minima Antano Strazdo mirties 
100 metų sukaktis.

Paminklas tebestovi toje pa
čioje aikštės vietoje. Pravažiuo
jam pro šalį, įsukdami į kelią 
vedantį į Salas. Tiktai pati aikštė 
buvo išardyta, išdraskyta, nes 
buvo dedamas naujas grindinys. 
Iš Kamajų jau siauresnis 9 km 
kelias vingiuoja į Salas. Greit 
pasiekiam Dviragio ežerą kur 
matyti Salos, apsuptos iš visų 
ežero vandens, todėl bažnytkai
mis įsikūręs saloje. Iš čia kilo ir 
jo vardas. Viduryje stovi medinė 
bažnytėlė, pastatyta 1887 m., o 
greta šešiomis baltomis kolono
mis pasipuošę dvaro rūmai, ku
riuose nuo 1928 m. veikė že
mesnioji žemės ūkio mokykla, 
kurioje teko mokytis. Mokykla 
veikė ir sovietiniais laikais. Jau 
senokai uždaryta, pastatas ne
naudojamas, gerokai apleistas, 
aptrupėjęs, o aplink rūmus gau
sybė piktžolių.

Pas gimines
Nuo Salų kilometro atstume 

gyveno mano motinos tėvas Sa
kalauskas, kur dabar ūkelį pa
veldėjęs vaikaitis mano pusbro
lis Julius, prieš metus miręs. Kai 
mokiaus žemės ūkio mokykloje 
dažną savaitgalį ateidavau, bet 
senelis jau buvo miręs, tik sene
lė su teta gyveno. Dabar, kai už- 
važiavom, radom tik pusbrolio 
Juliaus našlę. Mus gražiai pri
ėmė, apnakvydino, neleido tą die
ną išvažiuoti. Rytojaus dieną ap
lankėme kapines, kur palaidoti 
senelis, senelė, dėdė, teta ir pus
brolis Julius viename dideliame 
kape visa Sakalauskų giminė.

Iš Salų pasukam atgal į

Vergų bokštas Stelmužėje, kur 
buvo kalinami baudžiauninkai

Kauną bet pakeliui sustojam 
netoli Vyžuonų Starkų kaime, 
kur gyvena paskutinis dar gyvas 
pusbrolis Stasys. Gyvena įsikū
ręs gan dideliame medžiais ap
augusiame ūkyje. Tačiau sulau
kęs 80 m. amžiaus sunkiai 
vaikščioja ir darbo nebegali 
dirbti, o vaikai išsikraustę kitur 
gyvena. Žmona geresnės sveika
tos, bet irgi nebepajėgia ūkyje 
suktis. Sumažino karvių skaičią 
pasisamdo kaimynus kai ku
riems darbams padėti. Čia ilgai 
neužsibūnam ir po poros valan
dų išvažiuojam.

Belvederio mokykloje
Parūpo aplankyti prie Sere

džiaus ant Nemuno aukšto kran
to stovintį Belvederį. Tai buvęs 
dvaras Kieto Burbos, kuris po 
1863 m. sukilimo buvo masko
lių sušaudytas. Šiame dvare ne
priklausomybės laikotarpiu 1926 
m. buvo įsteigta Belvederio 
aukštesnioji pienininkystės mo
kykla, kur iki pirmosios bolševi
kų okupacijos buvo išleista 13 
laidų. Paskutinėje laidoje teko 
man mokytis ir ją baigti.

Važiuojant iš Kauno vaiz
dingais panemuniais automobi
liu, kai senais laikais pūkšno- 
davom palengva garlaiviu į Se- 
redžią grįžta įvairūs prisimini
mai. Vienais metais grįžtant j 
mokyklą po Velykų atostogą 
belaukiant autobuso Kaune pra
neša, kad Nemunas išsiliejo lau
žydamas ledus, ir autobusas ne
galės įvažiuoti Seredžiun. O 
man būtinai reikia pasiekti Bel
vederį, nes rytojaus dieną prasi
deda pamokos. Pasiryžtu pa
siekti pėsčiomis, nors atstumas 
50 km.

Išėjęs iš Kauno jau pavakare 
per visą naktį su krepšiu ant nu
garos vis skubėdamas einu ir ei
nu be sustojimo. Kelias einąs 
Nemuno aukštais krantais kar
tais nusileidžia žemyn, kur pla
čios pievos su upeliais, kurie da
bar patvinę ir apsėmę mažus til
telius. Negalima praeiti per tą 
sparčiai bėgantį vandenį. Grįžtu 
pagal upelio vagą prie kalno 
šlaitų, kur jis susiaurėja, bet vis 
tiek per platus, kad galėčiau per
šokti. Ieškau išeities vaikščioda
mas pakrante, žiūrėdamas siau
resnės vietos. Pakrantė priaugu
si įvairaus dydžio medžių. Pasi
renku vieną tvirtą liauną medį. 
Įkopęs savo svoriu nulenkiu že
myn šaką kuri pasiekia antrą 
upelio krantą. Taip peršliaužtu 
antron upelio pusėn. Toliau vėl 
einu jau keliu.

Taip žygiuodamas nakties 
tamsoje paryčiais pasiekiu Vil
kiją. Čia kiek stabtelėjau pailsėti 
ir švintant išskubėjau į Seredžių. 
Prie Seredžiaus Dubysa plačiau
siai išsiliejus, apsėmusi gan 
aukštą tiltą ir nemažą kelio dalį. 
Dubysos vanduo galingai plau
kia, skuba į Nemuną. Žiūriu ir 
laukiu, nesimato nei žmonių, nei 
laivelio. Taip belaukdamas pa-
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DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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.ls..o.l.i.i? 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Buvusios Belvederio pienininkystės mokyklos rūmai - dabar apleisti

matau atjoja žmogus ant arklio 
ir pasileidžia per tą srovę, per 
apsemtą tiltą į antrą pusę. Van
duo siekia arklio šonus, bet viso 
neapsemia. Pamatęs tai greit nu
sirengiu, drabužius susirišu į ry
šulį ir iškėlęs virš galvos brendu 
į šaltą kunkuliuojantį vandenį. 
Iki tilto per kelią bėgantį van
denį, siekiantį beveik iki krūti
nės, nesunkiai perbrendu, bet 
pasiekęs tiltą kur upės srovė la
ba' stipri, suabejojau ar pajėgsiu 
atsilaikyti prieš tą jėgą ar ne
nuneš tolyn nuo tilto. Vis dėlto 
atsilaikiau, kovodamas su srove 
žingsnis po žingsnio perėjau per 
tiltą į kitą pusę. Atvykau į mo
kyklą jau vykstant trečiai pamo
kai. Už tai, kad pavėlavau at
vykti, buvau nubaustas.

Grįžtu prislėgta širdimi
Su šiais prisiminimais pra

važiuojam Seredžių. Nemuno 
pakrantė apžėlusi krūmais ir 
laiptų visai nesimato, o rūmai 
nuo apačios irgi pasislėpę po 
aukštais medžiais. Užvažiuojam 
keliuku aukštyn. O, varge mano, 
buvę gražūs mokyklos rūmai 
stovi apleisti, nereikalingi, ne
naudojami! Matosi aptrupėju- 
sios sienos, nukritęs tinkas, nu
silupę. dažų likučiai, išdaužyti 

langai, išverstos kai kurios du
rys, per kurias įėjus viduje ap
leisti prišiukšlinti kambariai. Įė
jęs į vieną iš tų kambarių per 
išlaužtas duris atpažįstu buvusį 
mūsų bendrabutį, kur su Albinu 
gyvenome viename kambaryje. 
Tuščia ir nyku pasidaro visa tai 
matant. Kaip galima šitaip ap
leisti ir neprižiūrėti, o prie rūmų 
sienos prikalta lentelė byloja, 
kad tai Lietuvos architektūrinis 
paminklas! O kita daug didesnė 
lenta, prikalta prie buvusių įėji
mo durų, sako: “Belvederio rū
muose 1985 m. birželio 23 d. 
įvyko respublikinis pienininkys
tės veteranų susitikimas”.

Sunkia širdimi apvaikščioju 
aplink mokyklos buvusius rū
mus, kurie greit pradės irti. Ap
link rūmus nepjauta žolė, o par
ke per piktžoles ir dilges sunku 
prasiskverbti. Dar nueinu iki 
parke esančios koplyčios, kurios 
durys užrakintos, bet iš kitos pu
sės įėjimas į požemį, kur buvo 
palaidoti dvarponiai, durys at
plėštos, o prieangyje primėtyta 
tuščių butelių, matyt, kokie nors 
benamiai čia šeimininkauja.

Taip su nelinksmomis min
timis aplankęs buvusią savo mo
kyklą grįžau į Kauną ir daugiau 
niekur nebesilankiau. (Pabaiga)

http://www.sanatorija.lt
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TORO Al T O M MONTREAL
Anapilio žinios

- Sveikiname savo kaimynę, 
Toronte esančią Prisikėlimo para
piją, ateinantį savaitgalį švenčian
čią savo 50 m. gyvavimo sukaktį.

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

- Žodis tarp mūsų lapkričio- 
gruodžio knygelių laidą jau platina 
Albina Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje.

- Anapilio knygyne gauta: 
Lithuanian Heritage žurnalo nr. 5, 
III Pasaulio lietuvių dainų šventės 
vaizdajuostė, prof. Juozo Cipario 
knyga Kankinys kunigas Jonas Staš
kevičius ir dr. Alfonso Eidinto kny
ga Žydai, lietuviai ir holokaustas.

- Ryšium su kapinių lankymo 
diena Anapilyje, tą savaitgalį Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
Mišios bus ne sekmadienį, bet lap
kričio 1, šeštadienį, 2 vai. p.p.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus lapkričio 2, 
sekmadienį. Pamaldos - 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. Au- 
toaikštėje bei kapinėse tvarką pri
žiūrės Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai. Mokyklinis autobusas į pa
maldas veš maldininkus nuo Isling
ton požeminių traukinių stoties
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga, lapkričio 2, sekmadienį, KLKM 
dr-ja ruošia dailininkų Kęstučio 
Keparučio ir Pauliaus Kravecko 
meno parodą. Parodos atidarymas - 
po 9.30 v.r. Mišių Anapilio parodų 
salėje.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs lapkričio 2, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būrelio 
Anapilio salėje. Pietauti bus galima 
po 9.30 v.r. Mišių per ištisą dieną ir 
atsigaivinti vynu bei alučiu.

- Mišios spalio 26, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšez- 
dzieckienę; 11 v.r. už parapiją; Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už a.a. Bronę Jonynienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
spalio 25, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
Lapienių ir Žukų mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Spalio 21, antradienį 7.30 

v.v. tarybos posėdis.
- Sekmadienį pamaldos įprastu 

laiku - 11.15 v. ryto.
- Lapkričio 2 d. pamaldos su 

Šv. Komunija. Dėmesio tėveliams! 
Pamaldų metu vyksta sekmadienio 
mokykla.

Muzicjaus-archyvo žinios
- Rengiant Lietuvos kankinių 

parapijos parodą buvo užmegzti 
ryšiai su prieš 1940 m. atvažiavusių 
imigrantų vaikais. Iš Jono ir Irenos 
Čirūnų bei Stanley Matusaičio gau
ta įdomių, senų nuotraukų, nušvie
čiančių Šv. Jono parapijos ir Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje veik
lą. Nuotraukos išstatytos muziejuje.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui Toronto lietuvių skautų “Ram- 
byno” tuntas aukojo $150., Rodney 
apyl. veikėjas Jonas Statkevičius - 
$20. Šiuo metu, kaip ir kiekvieną 
rudenį, muziejui-archyvui itin rei
kalingos aukos naujos veiklos sezo
nui pradėti. Aukotojams bus išduoti 
valdžios mokesčių sumažinimo 
kvitai per KLB.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 19 d. Lietuvių Namų 

svetainė buvo uždaryta, tačiau Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyko 
Lietuvių Namų surengta “Rudens 
popietė”, kurios dalyviai pasigėrėjo 
vaikų choro “Gintarėliai” atliekama 
programėle, vad. D. Grigutienės, 
pasijuokė žiūrėdami humoristinės 
teatro grupės “Bulvė” pasirodymo, 
o taip pat pasišoko grojant kaimo 
kapelai. Veikė baras, buvo turtinga 
loterija. Visus, 160 renginyje apsi
lankiusius svečius, gaubė jauki ap
linka ir lydėjo pakili nuotaika.

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

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose, kur maloni aplinka, 
geras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų koplyčios 

įrengimui $40 aukojo V.V. Paškai.
- Besidominčius slaugos na

mais kviečiame, pasinaudoti inter
neto tinklalapiu www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

OAKVILEJE REIKALINGA MO- 
TERIS, kuri gyventų kartu ir pri
žiūrėtų vyresnio amžiaus moterį. 
Skambinti Irenai tel. 905 825- 
9779.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo “retkartinis” 
choras.

- Šį šeštadienį ir sekmadienį 
parapija švenčia savo 50-metį. Šeš
tadienį vyks iškilmingas jubiliejinis 
pokylis - vakarienė su menine pro
grama ir sveikinimais; sekmadienį 
Toronto arkivyskupas kardinolas A. 
Ambrozic aukos iškilmingas Mišias 
3 v.p.p., kurių metu giedos parapi
jos suaugusių, “Volungės” ir para
pijos jaunimo jungtinis choras. Po 
Mišių visi šventės dalyviai bus pa
vaišinti užkandžiais, pyragais ir ka
va parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

- Registruojamas jaunimas pa
rapijos raštinėje Pirmos Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakramento pasiruo
šimo pamokoms.

- Pakrikštytas Nerius Vytau
tas, Renatos (Reliaugaitės) ir Vac
lovo Povilonių sūnus.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Edvardas Dirsė su Simone 
Kuglics.

- Rožinis spalio mėnesį kalba
mas kasdien prieš vakarines 7 v. 
Mišias, o po Mišių kalbamos vaka
rinės maldos iš Dievo tautos litur
ginės valandos maldyno.

- Uždaros vienos dienos reko
lekcijos, kurias rengia KLKM dr- 
jos Šios parapijos skyrius ir kurias 
ves kun. Julius Sasnauskas, OFM, 
vyks “Vilnius Manor” patalpose 
lapkričio 1 d. nuo 9 v.r. iki vakarie
nės. Registruotis pas pirmininkę 
Ireną Vibrienę 416 762-8414 arba 
parapijos raštinėje.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcijos rengtas vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas praėjo sėk
mingai, atnešdamas daugiau kaip 
12,000 dol. pelno. Labdaros sekcija 
dėkoja visiems, kurie darbu, daik
tais ir pyragais prisidėjo prie šio 
išpardavimo.

- Mišios sekmadienį, spalio 
26: 8 v.r. už Ročių ir Gečų šeimų 
mirusius; 9.15 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 10.30 v.r. už 
a.a. Kostą Valančių, už a.a. Kazi
mierą Budreckį, už a.a. Veroniką 
Jasenauskaitę; 12 v.d. už a.a. Apo
loniją ir Vladą Kazlauskus, Lai
mutę Butėnienę ir Eleną Reichberg.

Maironio mokyklos žinios
- P. Statkevičius iš Rodney, 

Ont. padovanojo mokyklai didelį, 
pakabinamą Lietuvos žemėlapį, 
Juozas Karasiejus - Lietuvos mies
tų heraldiką, Jonas Vainys iš Čika
gos - knygą Endriejavos žemė, 
Audra (Danaitytė) Širvinskienė - 
rašomojo popieriaus. Visiems gera
dariams nuoširdi padėka.

- Mkt. Laimutė Mickevičienė 
susilaukė sūnelio - Vytenio. Linki
me laimės būsimam Maironio mo
kyklos mokinukui!

- Atsisveikiname su muzikos 
vadove Lilija Turūtaite; ji perduoda 
savo pareigas Deimantei Grigutienei.

- Jaunesniųjų ir vyresniųjų 
darželių mokiniams skirtas kaukių 
pobūvis įvyks spalio 25 d., 11 v.r. 
Prašome neapsirengti labai gąsdi
nančiomis kaukėmis.

- Pagal naujai išleistą “Ontario
Safe Schools Act” tėvai nebebus 
įleidžiami į mokyklos pastatą, iš
skyrus darželių mokinių tėvus. Po 
pamokų vaikai bus išleisti į mokyk
los kiemą, iš kur tėvai prašomi juos 
pasiimti. Živilė

PADĖKA
A.a. Liusės Kolyčienės lai

dotuvių proga lankytojai vietoj 
gėlių aukojo “Gyvųjų akmenų” 
misijinei veiklai Lietuvoje. Ka
dangi aukotojų buvo daug, tai 
nei parapijos biuletenyje, nei 
spaudoje pavardžių neskelbia
me. Visiems aukotojams metų 
pradžioje bus išsiuntinėti kvitai 
dėl pajamų mokesčių. Šeima ir 
kartu “Gyvieji akmenys” vi
siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja. Kolyčių šeima

Vėlinių dieną, lapkričio 2, 
Anapilio knygyne bus galima 
įsigyti žvakių kapams papuošti.

TIME PRESS LITHO LIMITED
nori pranešti, 

kad toliau tęsia darbą
naujose patalpose

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

ar ryšyklos darbų atlikimo 
prašome kreiptis j savininkę
AUDRĄ (DANAITYTĘ) 

ŠIRVINSKIENĘ

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

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

Mississaugos Anapilio parapijos 75 metų sukakties šventės koncerte didžiojoje salėje dainuoja vaikų chorai - 
“Gintarėliai” ir “Angeliukai” Nuotr. K. BaliOnaitės

Mississaugos Anapilio parapijos 75 metų jubiliejinės šventės muzikantai. Iš kairės: J. Balaišis, V. Drūtis, P. 
Vilkelis, V. Balyta, V. Pečiulis ir dr. K. Jonušonis Nuotr. K. BaliOnaitės

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

Kapinių lankymo dieną, 
lapkričio 2, Tėviškės žiburių ad
ministracija bus atidaryta po
9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia mirusiųjų pri
siminimą - Vėlines pirmadienį, 
lapkričio 3. Šv. Mišios 10 vai. 
ryto Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. Šilti pietūs - 12.30 v.p.p. 
“Vilnius Manor” III-čio aukšto 
menėje. Bilietai ($7.00) gauna
mi pas T. Kobelskienę, 760- 
8003, A. Dobienę, 769-7550, S. 
Kuzmicką, 769-1351.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventės minėjimas, ku
rį rengia Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa, įvyks sekmadienį, 
lapkričio 23. Kuopos šauliai ir 
Lietuvos karininkai dalyvaus su 
vėliava 11 vai. Mišiose Anapilio 
šventovėje. Minėjimas įvyks 
Lietuvių Namuose 2.30 v.p.p. 
Šauliai dalyvauja uniformuoti.

Kuopos valdyba
A. a. Janinos Pakalkienės 

atminimui pagerbti vėžiu ir dia
betu sergantiems našlaičiams 
Lietuvoje aukojo: $20 - M. Ber
notienė, A. Kanapka, M. Z. 
Bušmanai, E. J. Bukšaičiai, J. G. 
Birštonai; $10-B. Jacikas. M.P.

A. a. Petras Braziūnas iš 
Kelowna, BC savo testamenti
niu palikimu parėmė Tėviškės 
žiburių leidybą $250 auka. Pini
gai gauti iš John Cedric Stringer 
įstaigos. Laikraščio leidėjai dė
kingi už paramą.

Liūdesyje prisimenant sa
vo dukrą a.a. Lidyją Gudjur- 
gytę, pirmųjų jos mirties meti
nių proga, Marija Gudjurgienė 
su šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $200.

A. a. Halinos Rickienės 13 
metų mirties atminimui duktė 
Alina Žilvytienė ir šeima Tėviš
kės žiburiams aukojo $ 100.

A. a. Liusei Kolyčienei iš
keliavus amžinybėn, nuoširdžiai 
užjausdami velionės brangius 
asmenis - vyrą Vincą, dukteris 
Ritą, Daivą bei sūnų Paulių su 
šeimomis, J. S. Andruliai Tėviš
kės žiburiams aukojo $25.

c^WALLOWETN ŠOKTAI 
y J spalio 24, penktadienį, nuo 8 v.v. iki 1 v.r.
Į Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.
\\ Įėjimo bilietai prie durų. Kaina $10.

V (KŪRYBINGIAUSIA KAUKĖ LAIMĖS PRIZĄ)

"STPEFTCAP" BALIUS
spalio 25, šeštadienį, nuo 7.30 v.v. iki 2 v.r.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 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

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

DALYVAUJA: kamerinis orkestras "LYRA" (meno vadovė 
A. Šarpyfė), garbės viešnia Birutė Nagienė, "ATŽALYNO" tautinių 
šokių grupės atstovai (choreografija A. Adomaitytės-Biondi), 
skaitovai, Jaunųjų smuikininkų ansamblis "LYRELE".

Bilietai parduodami prieš renginį. Kaina - $15.

Dailininkės Onos Ališaus
kienės paroda vyks Colling
wood Public Library patalpose 
nuo lapkričio 1 - 30 d.d. (Bib
liotekos valandos: pirmad. - 
ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 9 v.v., 
penktad. nuo 10 v.r. iki 8 v.v., 
šeštad. nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., 
sekmad. nuo 1 v.p.p. iki 4 v.p.p.). 
Parodoje, pavadintoje “Power, 
Work, Youth” (jėga, darbas, 
jaunatvė), bus rodomos realisti
nės akvarelės, peizažai, kuriuose 
pagaunami vaikų, šeimos gyve
nimo momentai. Atidarymas - 
lapkričio 7, penktadienį, nuo
5.30 v.p.p. iki 7.30 v.v. Vienas 
iš jos kūrinių “Summer Jewels” 
buvo rodomas “Blue Mountain 
Foundation” parodoje ir laimėjo 
“People’s Choice” premiją bei ju
ry komisijos “Honourable Men
tion”. Ji turi meno studiją “North
wind Studio”, 213 Lakeshore Rd., 
RR3, Collingwood. Tinklalapio 
adresas: www.northwind.cjb.net.

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

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

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.

Vaikų dienos centrams 
Lietuvoje $300 aukojo N. Lia- 
čienė. Komiteto vardu nuošir
džiai dėkoju. O.G.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje V. Naras aukojo $150.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. M. Astraus
kai, L. Baumgardas; $50 - D. 
Radzevičienė.

Lietuviškų kalėdinių svei
kinimo atvirukų jau galima įsi
gyti Anapilio knygyne.

LIETUVĖ MOTERIS 30 m. am- 
žiaus ieško darbo Montrealyje. 
Gali prižiūrėti senelius arba vai
kus. Išsilavinimas - mokytoja. 
Skambinti tel. 514 240-6894 
Erikai.

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.

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
nešiojami■s (416) 560-0122

Atsisveikinom...
(Nukelta į 7-tą psi.)

Kun. Linas Dūkštą gimė 
1972 m. vasario 10 d. Dzūkijoje 

— Varėnoje. Šeimoje dar augo 
dvi seserys. Į Kauno kunigų se
minariją įstojo 1990 m., baigė 
1996 ir buvo įšventintas kunigu 
liepos 20 d. vyskupo Juozapo 
Žemaičio Marijampolės proka- 
tedroje-bazilikoje. 1996-1998 m. 
buvo Alytaus Angelų Sargų pa
rapijos vikaru. Čia organizavo 
piligrimines keliones Italijon. 
Vasaros atostogoms vykdavo į 
Prancūzijos kaimelį, Taizė, kur 
yra įsikūrusi ekumeninė ben
druomenė. 1998-1999 m. Bud- 
viečio ir Mindaugų par. klebo
nas. Čia globojo 12 vaikų, ku
riems mokslo metu organizavo 
pietus po pamokų, o vasarą - 
dviejų pamainų stovyklą 7-12 
ir 13 - 18 metų vaikams iš 
asocialių šeimų. 1999-2003 m. - 
Zapyškio ir Ežerėlio parapijų 
klebonas. Ten klebonaudamas 
baigė Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete teologijos licenciato 
studijas. Lenkijoje katalikiškame 
Liublino universitete baigė baž
nytinės teisės licenciato studijas.

Mūsų parapija dėkinga už jo 
gerai atliktas sielovados parei
gas. Tikimės, kad kunigas Linas 
dar sugrįš pas mus. Linkime jam 
Dievo palaimos.

Vida Lietuvninkaitė

Kun. Lino Dūkštos išleistuvėse garbės svečiai (iš k.): kun. Andrė Des
roches, kun. Yvon Archambault, kun. Linas Dūkštą, kun. Ričardas Bir
bilas, kun. Mario Nahuelpan Nuotr. autorės

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 Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827

Lietuviškų renginių tvarkaraštis
2003 metai
Spalio 25 d. - Prisikėlimo parapijos 50 m. sukakties vakarienė-pokylis
Spalio 26 d. - Prisikėlimo parapijos 50 m. iškilmingos Mišios; vaišės
Lapkričio 2 d. - Kapinių lankymas, Vėlinės
Lapkričio 8 d. - KLB suvažiavimas Anapilio parodų salėje
Lapkričio 9 d. - Pensininkų “Dainos” choro koncertas LN
Lapkričio 15 d. - Maironio mokyklos tėvų susirinkimas mokykloje
Lapkričio 23 d. - Kariuomenės šventės minėjimas LN
Lapkričio 23 d. - Sriubos vakarienė su svečiu kard. A. Bačkiu

Prisikėlimo parapijos salėje
Lapkričio 30 d. - Toronto teatro “Aitvaro” vaidinimas LN
Gruodžio 7 d. - KLKM Prisikėlimo par. skyriaus agapė
Gruodžio 13 d. - Maironio mokyklos Kalėdų eglutė mokykloje
Gruodžio 14 d. - Kalėdinis “Volungės” koncertas Prisikėlimo parapijoje
Gruodžio 20 d. - diak. Petro Šarkos, OFM, primicijų vakarienė

Prisikėlimo parapijoje
Gruodžio 21 d. - kun. Petro Šarkos, OFM, primicijų Mišios

Prisikėlimo parapijoje
Gruodžio 21 d. - Skautų Kūčios Prisikėlimo parapijos salėje
Gruodžio 21 d. - Lietuvos kankinių parapijos Kalėdų eglutė

Anapilio salėje
Gruodžio 31 d. - Naujų metų sutikimas Anapilyje

2004 metai
Vasario 15 d. - Skautų Vasario 16-tosios sueiga Anapilyje
Vasario 22 d. - KLB Vasario 16-tosios minėjimas Anapilyje
Kovo 7 d. - Skautų Kaziuko mugė Prisikėlimo par. salėje
Kovo 21 d. - Kovo 11-tosios minėjimas Prisikėlimo par. salėje
Kovo 28 d. - Lietuvių Namų metinis susirinkimas
Balandžio 4 d. - "Paramos” kredito kooperatyvo metinis 

susirinkimas LN
Balandžio 18 d. - Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas 

parapijos salėje
Balandžio 25 d. - “Tėviškės žiburių” spaudos popietė Anapilio salėje
Balandžio 23-24 d.d. - Prisikėlimo parapijos šalpos sekcijos vartotų 

daiktų, drabužių išpardavimas
Gegužės 28 d. - Maironio mokyklos abiturientų mokslo metų 

užbaigimas Prisikėlimo parapijos salėje
Gegužės 30 d. - Pavasarinis kapinių lankymas
Birželio 6 d. - Ansamblio “Gintaras” koncertas Anapilyje
Liepos 3-4 d.d. - Lietuvių tautinių šokių šventė Čikagoje
Spalio 8-9-10 d.d. - Kanados lietuvių dienos Toronte

KLB Toronto apylinkės valdyba

A.a. Valerijos Dikaitienės at
minimui aukojo: $50 - J. Kibirkš
tis; $30 - R. L. Donaldson; $25 - 
D. Staškevičienė; $20 - V. Remei
kienė, E. Kerbelienė, B. Rupšienė, 
P. J. Adamoniai, G. Kudžmienė, E. 
Szewszuk; $15 - J. Šeidys; $10 - 
St. Baršauskienė, H. Dikaitienė, J. 
Zubis; a.a. Mary Šiinijonas atmi
nimui $20 aukojo Alb. Brilvicas.

Aukas rinko KLKM dr-jos 
narės “Vaiko tėviškės namams”.

G. Kudžmienė
Montrcalio lituanistinė mo

kykla mokslo metus pradėjo rugsė
jo 27 d. Aušros Vartų parapijos pa
talpose. Mokosi 34 vaikai nuo 4 iki 
12 metų. Mokyklos vedėja - Živilė 
Jurkutė-Blayney. Ji moko ir darže
lio vaikus, 4-5 m. amžiaus. Kitos 
mokytojos: Aušra Geralavičiūtė- 
Drysdale, Daiva Jaugėlytė-Zatko- 
vic, Vilma Domarkienė ir Inga 
Gedrikienė.

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos atstovai montrealiečiai spa
lio 26 d., po 11 vai. Mišių Aušros 
Vartų parapijos salėje papasakos 
apie XI-ąjį Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą vykusį š.m. liepos 
11-17 d.d. Bus rodomos nuotrau
kos, jaunimas pasidalins įspūdžiais, 
vyks diskusijos. Bus kavutė. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Aušros Vartų parapija uoliai 
ruošiasi metinei šventei lapkričio 9 
d. Prašoma laimikių mažajai loteri
jai, o šeimininkės kreipiasi į parapi
jos moteris prašydamos pyragų. D.S.

FAX: 766-1349

http://www.labdara.ca
mailto:audra_tlmepress@sympatico.ca
http://www.northwind.cjb.net

