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Gyvybiniai ryšiai
Išeivijos bendravime su Tėvyne kažin ar pajun

tame, kiek daug pasikeitimų įvyko per palyginti trumpą 
laiką. Nepriklausomybė atkurta tik prieš trylika metų, o 
kiek esame užmezgę glaudžių ryšių! Aiškiausiai tuos 
ryšius apibūdina įvairūs apsilankymai.

P
ILNAI atsivėrus lankymosi galimybėms, savaime 
padažnėjo kelionės pas gimines abipus Atlanto, ir 
tuo daug kas naudojasi. Visuomeniniame gy
venime iš karto su nepaprastu entuziazmu buvo sutikti 

pirmieji kultūriniai vienetai, atvykstantys iš Lietuvos. 
Smagu ir gera buvo matyti “tikrus” lietuvius, dainuo
jančius mielas dainas, šokančius tautinius šokius. Po il
gų okupacijos dešimtmečių chorų, teatrų ir kitų sambū
rių kultūriniai mainai buvo ir yra veiklą atnaujinantys ir 
įdomūs. Su laiku didesnių vienetų viešnagės, deja, tapo 
apsunkinančios, nes jomis teko rūpintis vis tiems pa
tiems veikėjams, kurių organizacijų iždai ir asmeniškos 
išgalės pradėjo nukentėti. Šiomis dienomis tenka ati
džiau planuoti tokias išvykas iš abiejų pusių - ir svečiai, 
ir globėjai turi apgalvoti ir aptarti lėšų telkimą ir buitinį 
aprūpinimą. Tačiau nebūtų tikslu jų atsisakyti, nes jos 
įneša gyvastingumo ir į lankomosios vietovės, ir į paties 
sambūrio gyvenimą, reikalauja pasitempimo ir palieka 
smagius prisiminimus, naudingas pamokas. Nėra abejo
nės, kad mūsų kultūrinį gyvenimą praturtina žymių so
listų, muzikų ir aktorių dalyvavimas mūsų programose, 
tik būtinai užsitikrinti, kad jų atsikvietimu nenuskriau
džiami renginių tikslai. Bendruomenę sveikai išjudina ir 
kitokie apsilankymai - žymių asmenybių, kalbėtojų, po
litinių pareigūnų. Nepamainomą įspūdį 1999 m. savo 
apsilankymu paliko prezidentas Valdas Adamkus, kurio 
pamatyti ir išgirsti susirinko seniai regėta lietuvių gau
sa. Šiais metais Kanada dar kartą bus ypatingai pagerb
ta lapkričio pabaigoje atvykimu Lietuvos aukščiausiojo 
dvasinio vadovo, Vilniaus metropolito arkivyskupo kar
dinolo Audrio Bačkio.

D
ALIS dabartinių svečių susilaukia mažesnio at
garsio ar publikos, todėl kad natūraliai pradeda
ma skirstytis pagal susidomėjimo sritį. Atvyks
ta verslininkai, norintys užmegzti prekybos ryšius Ka

nadoje -jiems ir naudingiausia susitikti pramonės ar fi
nansų žinovams. Įdomus ir nespecialistams kartais susi
tikti ir pabendrauti su įvairiais svečiais - karininkais, 
besimokančiais kalbos, mokslininkais, atvykusiais į 
konferencijas, kitais, besilankančiais šiame krašte. Ka
nadoje viešėję Lietuvos policininkai parodė, kad kaip 
naudingas gali būti bendradarbiavimas ne vien tik tarp 
pačių lietuvių, bet ir kitataučių šiuo atveju, kanadiečių, 
vietinės policijos pareigūnų. Neįmanoma apskaičiuoti, 
kokie reikšmingi ir kiti bendradarbiavimo vaisiai, kaip 
Šiaurės Amerikos savanorių mokytojų, kasmet besidar
buojančių Lietuvoje pagal CANDLE ir APPLE progra
mas. Kiek išmokta, kiek patirta ir susipažinta... iš abiejų 
pusių. Taipgi nepaprastą įspūdį paliko jaunimo bendra
vimas Toronte 2002 m. Pasaulio jaunimo dienomis. Tai 
buvo išskirtinė proga jaunatviškai religinei atgaivai, ku
ri jaunimo prisimenama dėl savo visuotinumo, muzika
lumo ir apvainikavimo Šv. Tėvo dalyvavimu.

Išeivijai vertingiausi apsilankymai, be abejo, yra 
jaunimo kelionė į Lietuvą kursams, kongresams ir šven
tėms. Šių metų dainų ir šokių šventė buvo akivaizdžiau
sias pavyzdys. Visiems tėvams ir seneliams, kurių atža
los vyko ten dalyvauti, brangiausias turi būti čia gimu
sio ir augusio jaunimo pasakymas, jog Lietuvoje pasiju
to kaip pas savus, kad nori grįžti. Tai išreiškia išeivijos 
didžiausių troškimų išsipildymą. Jaunimui kelionės į 
Lietuvą - pati prasmingiausia dovana. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

“Vive le Canada!”
Ministerial pirmininkui 

Jean Chretien lapkričio 13 die
ną, Liberalų partijos suvažiavi
mo metu surengtame atsisveiki
nimo pokylyje Toronto “Air Ca
nada” centre dalyvavo apie 
9,000 jo rėmėjų ir garbingų sve
čių. CBC televizijos stotis dau
giau kaip dvi valandas rodė šio 
pokylio eigą. Pranešėjas Peter 
Mansbridgc vedė visą progra
mą kurioje dalyvavo smuikinin
kas Jonathan Chan, Montrealio 
choras ir pianistas Oliver Jone. 
Taipgi toliau programai vadova
vo buvusio ministerio pirminin
ko Pierre Trudeau sūnus ir olim- 
pininkė Charmain Crooks. Se
natorius Jean LaPointe pianinu 
palydėjo kitų dviejų senatorių 
humoro nestokojančias dainas, o 
Barra MacNeils grupė pasirodė 
su keltų muzika. Koncertavo ir 
pianisto Oscar Peterson džiazas. 
Paskutinis pasirodė ilgai lauktas 
kanadietis, pasaulinio masto ak- 
torius-solistas Paul Anka. Jo spe
cialiai tam vakarui parašyta dai
na sukėlė garsiausias ovacijas.

Paskutinis žodis priklausė pa
čiam Chretien. Jis didžiavosi, 
kad turėjo progą būti puikiausio 
krašto pasaulyje ministeriu pir
mininku ištisus 13 metų. Džiau
gėsi, kad Kanada tapo namais 
visų rasių, visų spalvų ir religijų 
žmonėms. Jis įspėjo būsimus 
krašto vadovus neiti siauru keliu 
tikintis visuomenės pagarbos, 
patarė būti sąžiningai jautriems 
socialiniams reikalams. Jis prašė 
busimuosius vadus pasitikėti ka
nadiečiais, nes jie yra supratin
gi, dosnūs ir rūpestingi. Paskuti
nieji atsisveikinimo žodžiai bu
vo: “Vive ie Canada” — tegy
vuoja Kanada.

Naujasis Kanados ministe- 
ris pirmininkas Paul Martin pe
rims valstybės vairą gruodžio 12 
d. Jo siekis tapti ministeriu pir
mininku buvo puoselėtas jau 
nuo 1990 m. Ministerio pirmi
ninko Jean Chretien kabinete 
dirbęs, buvęs finansų ministeris 
Martin taps naujuoju Kanados

(Nukelta j 6-tą psi.)

Įžodį davusios ir į vyr. skaučių gretas šiemet įsijungusios Toronto “Šatrijos” tunto sesės: Iš k.: Viktorija Ra
džiūnaitė, Ramunė Jonušonytė, Julija Valiulytė, Aneta Krakauskaitė ir Erika Yčaitė

LSS Jubiliejinės Kar. Mindaugo stovyklos (2003.VIII.6-16) vadovybė. Iš k. s.v. Dumbrys, v.s. fil. K. Matonis, 
v.s. R. Otto, s. B. Fabijonas, s. T. Dundzila ir s. V. Giedraitis Nuotr. R. Otto

Kaip buvo naikinama lietuvių kalba?
Vilniaus ir Klaipėdos krašte

ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Lenkijoje Armija Krajova 

didvyriškai kovėsi su naciais, o 
rytų Lietuvoje ėmėsi gėdingo 
žygio prieš beginklius lietuviš
kai kalbančius vietinius žmones. 
Išvaikė lietuviškas mokyklas. 
Persekiojo mokytojus, net kuni
gus. Labai nukentėjo Dieveniš
kių, Butrimonių, Gervėčių apy
linkės. Tikslas buvo išvaikyti 
lietuvius iš pietryčių Lietuvos. 
Lietuvybė daugelyje pietryčių 
Lietuvos vietų buvo išnaikinta. 
Žmonių lūpose amžiams užgeso 
protėvių kalba. Tiktai atskiri as
menys po karo beišdrįso užsira
šyti esą lietuviai.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje Lietuvą vėl okupavus 
sovietų armijai, bolševikai jau iš 
peties užsimojo naikinti lietuvių 
kalbą. Tam reikalui turėjo tar
nauti krašto administraciniai pa
keitimai. Iš seno Gudijai pri
klausiusios Smolensko. Nevelio, 
Starodubo ir kitos sritys buvo 
priskirtos prie Rusijos, o Gudi
jos ribos pastūmėtos į etninės 
Lietuvos vakarus. Nuo Lietuvos 
atskirtos Ašmenos ir Svyrių ap
skritys ir taip sudarytos sąlygos 
tolesniam greitam lietuvių kal
bos nykimui rytiniuose etninės 
Lietuvos pakraščiuose. Nutauti
nimas vyko valstybiniu mastu ir 
brutaliai. Praėjus frontui buvo 
uždarytos visos lietuviškos mo
kyklos. Populiarintas niekina
mas požiūris į lietuvių kalbą.

Nors pokario metais Apso 
Gervėčių, Armoniškių, Pelesos, 
Varenavo, Rodūnios ir kitų apy
linkių lietuviai daug kartų krei
pėsi į tuometinius Gudijos ir 
Lietuvos vadovus, pasiekdavo 
Maskvą, prašė lietuviškų mo
kyklų, tačiau nieko nelaimėjo. 
Lietuvos SSR “valdžia” tais lie
tuviais visiškai nesirūpino. Vė
liau buvo kreiptasi net į tarptau
tines organizacijas (pvz., 1980 
metais į Helsinkio susitarimų 
konferenciją Madride), bet ir tai 
nepadėjo. Pasiekta tik tiek, kad 
nuo 1957 metų tankiau lietuvių 
gyvenamose vietose apie Gervė
čius ir Pelesą buvo leista mo
kyklose mokyti lietuvių kalbos 
kaip dalyko. Lietuviškai kalban
čių skaičius sparčiai mažėjo: po 
Antrojo pasaulinio karo Gudijo

je dar turėjo būti apie 50 tūks
tančių, o 1979 metais oficiali 
statistika terodė 6993. Ypač 
greit gudėjo jaunimas. Tik vie
tovardžiai, pavardės, mitologija, 
liaudies architektūra tebebyloja, 
kokios tautybės žmonės čia nuo 
amžių gyveno.

Ne ką geresnėje padėtyje at
sidūrė ir tie buvusios lenkų oku
puotos dalies lietuviai, kurie gy
veno Lietuvos SSR priskirtoje 
teritorijoje. Bolševikų valdžiai 
nuolaidžiaujant, Vilnijos rajonų 
švietimo skyriuose įsitvirtino 
nelietuviai, visokio plauko “in
ternacionalistai” ir antilietuviš
kai nusiteikę. Lietuvybė ir čia 
merdėjo.

Maža to, apie 1950 metus 
Stalinas nusprendė, kad Vilnijos 
atlietuvėjimas prieštarauja So
vietų Sąjungos interesams. Per 
kelerius metus lenkiškomis bu
vo paverstos 367 lietuviškos 
mokyklos. Vilniaus rajone tada 
iš viso buvo palikta vienui viena 
lietuviška mokykla Marijampo- 
lio kaime. Šalčininkų rajono vi
durinėje dalyje nepalikta nė vie
nos, o vakarinėje - tik Mištūnų 
ir Gėliūnų pradinės mokyklos. 
Dieveniškių “pusiasalyje”, kur 
1939 metais lietuviai sudarė ab
soliučią daugumą palikta tiktai 
Poškonių septynmetė ir kelios 
pradinės mokyklos. Antilietu
viškumas klestėte klestėjo.

Per sovietų valdžios laiko
tarpį Vilniaus krašto lietuvybei 
buvo suduotas labai skaudus, 
netgi mirtingas smūgis. Vieti
niai gyventojai lietuviai skau
dančia širdimi buvo priversti sa
vo vaikus leisti į lenkiškas mo
kyklas. Dėl lietuviškų mokyklų 
nebuvimo net gerai lietuviškai 
šnekantys tėvai pokario metais 
su vaikais ėmė nebešnekėti gim
tąja kalba, kad vaikams būtų 
lengviau lenkiškoje ar rusiškoje 
mokykloje. Buvo visaip palai
koma iš praeitų amžių įtvirtinta 
pažiūra, kad lietuvių kalba kata
likui vengtina. Susiformavo lie
tuvių kalbos gėdijimosi polinkis. 
Etninis žemėlapis buvo sparčiai 
perdažomas nauja spalva.

Pokario polonizacijos rezul
tatai pietryčių Lietuvoje iš tikrų
jų baisūs. Pagal tyrėjų apskai
čiavimus lietuvių etninė erdvė 

sumažėjo nuo 74 iki 65 tūkst. 
km2. Vilniaus krašto nutautini
mas — didžiulis lietuvių tautos 
skausmas, nacionalinė tragedija. 
Ji buvo stropiai slepiama nuo vi
suomenės. Valdžia nesiėmė jo
kių priemonių Vilnijos lietuvy
bei apsaugoti. Lietuvos komu
nistai, kad ir kaip jie pasivadin
tą niekuomet negalės išpirkti 
tėvynei padarytos skriaudos.

Tragiškas likimas ištiko ir 
vakarinių pakraščių - Klaipėdos 
krašto - gyventojus. Karui pasi
baigus, Klaipėdos krašte vieti
nės kilmės (autochtonų) gyven
tojų bebuvo likę tiktai apie 10- 
20%. Daug jų bolševikai ištrėmė į 
Sibirą. Likę dėl protestantų tiky
bos dažnai būdavo painiojami su 
vokiečiais, nors jie kalbėjo lie
tuviškai. Nusivylę dėl jiems reiš
kiamo priešiškumo, daugelis su 
širdgėla pasitraukė iš protėvių 
žemės ir išvyko į Vakarus. Bol
ševikai nuniokojo senuosius klai
pėdiškių kultūros paminklus, jų 
bažnyčias (kirches), kapines ir kt.

Anapus Nemuno, buvusiuo
se Rytprūsiuose, gyvenę lietu
viai tikėjo, kad po karo jų kraš
tas būsiąs prijungtas prie Lietu
vos ir jie nebūsią persekiojami. 
Tačiau Stalinas neskyrė jų nuo 
vokiečių. Greit prasidėjo teroras 
ir genocidas. Ieškodami išsigel
bėjimo, žmonės bėgo į Lietuvos 
TSR. Per 1945-1946 metus be
veik visi suaugę Rytprūsių gy
ventojai buvo išgaudyti, suimti 
ir išvežti į Vokietiją, dar dides
nis jų skaičius - į Sibirą, kur be
veik visi žuvo. Pačiuose Rytprū
siuose vietinės kilmės gyventojų 
nebeliko.

Potsdamo konferencijos 
(1945.VIII.2) nutarimu Rytprū
siai buvo padalyti SSRS ir Len
kijai. Nepaisant Mažosios Lietu
vos Tarybos protesto (Voruta, 
1992.XI1.23), Rytprūsiai tapo 
Rusijos kolonija, kurią imta ap
gyvendinti Smolensko, Vorone
žo, Oriolo, Kirovo, Briansko ir 
kitų sričių rusais. 1988 metais 
krašte gyveno per 800 tūkstan
čių žmonių, daugiausia rusų. 
Taigi nuo 1945-ųjų Lietuva ne
teko per 700 metų trukusios kai
mynystės su vokiečiais. Atsidū
rė slavų apsuptyje.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Traukiasi patarėjai
ELTA/LGTIC žiniomis, Lie

tuvos seimas lapkričio 13 d. pri
ėmė protokolinį nutarimą ku
riuo paprašė prezidentą Rolandą 
Paksą nesusitikti su teisėsaugos 
institucijų vadovais, kol parla
mentinė komisija ir prokuratūra 
tiria kilusį skandalą dėl galimų 
prezidento aplinkos žmonių ry
šių su nusikalstamomis organi
zacijomis. Iš 6 prezidento pata
rėjų grupių vadovų lapkričio 14 
d. buvo likusi tik teisės departa
mento vadovė Ona Buišienė. 
Atsistatydinę patarėjai neprivalo 
liudyti seimo komisijoje.

Tą dieną per laikinosios par
lamentinės galimų grėsmių vals
tybės saugumui tyrimo komisi
jos apklausą kelių miestų polici
jos komisarų ir kitų pareigūnų 
paaiškėjo, kad patarėjas teisė
tvarkos klausimais Visvaldas 
Račkauskas bandė daryti įtaką 
policijos komisariatų darbuoto
jams. Teigta, jog R. Paksas ir jo 
patarėjai nevengė pasinaudoti 
tarnybine padėtimi, tvarkydami 
asmeninius reikalus, bandydami 
prastumti jiems palankius spren
dimus įvairiose valstybinėse ins
titucijose arba įdarbinti reikalin
gus žmones.

Apklausinėjo prezidentą
Kaip skelbia ELTA/LGTIC, 

lapkričio 17 d. seimo parlamen
tinė komisija prezidentą Rolan
dą Paksą apklausinėjo dėl vers
lininko Jurijaus Borisovo grasi
nimų, tačiau prezidentas spaudai 
jokios informacijos apie tai ne
pateikė.

Lietuvos rytas rašo, kad ko
misijai buvo perduoti pokalbių 
įrašai ir dokumentai, įrodantys, 
kad Maskvos viešųjų ryšių fir
ma “Almax”, kurią į Lietuvą at
vedė J. Borisovas, turėjo didelę 
įtaką sudarant prezidento ko
mandą ir vykdant jo rinkiminį 
vajų. “Iš kai kurių dokumentų 
matyti, kad su Rusijos specialio
siomis tarnybomis siejamos 
kompanijos specialistai nurodi
nėjo, ką R. Paksas turi skirti pa
tarėjais ir kaip šie turėtų elgtis”. 
Taip pat “buvo ir sukonkretinta 
informacija apie sistėTningą 
valstybės sienos kirtimą ir kont
rabandą”, ... “Prezidento patarė
jų kontaktus su abejotinos repu
tacijos asmenimis, VSD pažy
moje įvardytų asmenų ryšius.”

Prezidentas Irake
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas su krašto apsaugos 
ministeriu Linu Linkevičiumi ir 
kitais palydovais lapkričio 18 d. 
vyko į Iraką aplankyti ten tar
naujančių Lietuvos karių. Jis su
sitiko su Jungtinės koalicijos 
laikinosios administracijos Irake 
vadovu ambasadoriumi Paul 
Bremer.

Šiuo metu Irake tarnauja per 
100 karių iš Lietuvos - 45 Len
kijos vadovaujamoje koalicijos 
divizijoje netoli AL Hilaho 
miesto, 54 karių būrys Danijos 
batalione netoli Basros miesto. 
Du karininkai dirba CJTF7 šta
be Bagdade, keturi karininkai ir 
vienas puskarininkis Basros 

Šiame numeryje
Gyvybiniai ryšiai 

Neįmanoma apskaičiuoti, kokie reikšmingi bendradarbiavimo vaisiai 
Kaip buvo naikinama lietuvių kalba?

Tėvai pokario metais su vaikais ėmė nebešnekėti gimtąja kalba 
Nenykstantis palikimas - buvusieji 

Kaip atleisti tiems, kurie neprisipažįsta klydę?
Laiškas išėjusiam draugui 

Lietuvos bibliotekoms reikia nuolatinės pagalbos
Irake žuvusio laidotuvės

Atsisakė sūnų laidoti kariuomenės duotame karste
Lietuvių kalbos gynėjas 

Tik geras lenkas gali būti geras kunigas
Klinikinė praktika Zarasuose II 

Žinia, kad padėjai vargstančiam, leidžia pamiršti rutiną

apylinkėse Britanijos vadovau
jamos divizijos štabe. ELTOS/ 
LGT1C žiniomis, R. Paksas ne
ketina “nei atidėti, nei atšaukti” 
planuoto vizito į JAV, numatyto 
gruodžio 8 d.

Ministeris pirmininkas 
Airijoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas lapkričio 6 d. vyko trijų 
dienų vizitui į Airiją su URM 
sekretoriumi Ryčiu Martikoniu 
ir kitais pareigūnais. Airija nuo 

, ateinančių metų perima pirmi
ninkavimą Europos sąjungoje, 
tad vienas iš jo vizito tikslų bu
vo iš anksto pristatyti Lietuvai 
aktualius klausimus, rašo EL
TA/LGTIC. A. Brazauskas susi
tiko su Airijos ministeriu pirmi
ninku Bertie Ahern, užsienio 
reikalų ministeriu Brian Cowen 
ir su lietuvių bendruomene Airi
joje. Neoficialiais duomenimis, 
ten dirba apie 3000 lietuvių.

UNESCO pasisako dėl D-6
Vilniuje lapkričio 6 d. UNES

CO Pasaulio paveldo centro 
(PPC) žinovas Bemd von Droste- 
Hulshoff teigė, kad kol kas 
UNESCO neturi jokių doku
mentų apie būsimą naftos gavy
bą iš telkinio D-6 . Jis yra už 7 
km nuo Lietuvos teritorinių van
denų bei 22 km nuo Kuršių neri
jos, įtrauktos į UNESCO Pasau
lio gamtos ir kultūros paveldo 
sąrašą. Ši organizacija pati ne
darys įvertinimo, todėl Rusija ir 
Lietuva galėtų kreiptis į Jungti
nių Tautų organizaciją UNEP.

UNESCO pasaulio paveldo 
komitetas kitais metais posė
džiaus Kinijoje ir turėtų aptarti 
Kuršių nerijos ir D-6 temą, 
stengiantis užtikrinti, kad bus 
parengtos priemonės tinkamai 
apsaugoti šį Pasaulio paveldo 
objektą. Rusijos firma “LUK
oil” ketina pradėti išgauti naftą 
iš D-6 kitų metų balandį. PPC 
atstovo teigimu, Rusija siūlo 
Lietuvai tą klausimą svarstyti 
dvišaliame susitikime šių metų 
gruodžio mėnesį. Lietuva kvie
čia susitikimą surengti Vilniuje.

Destabilizacijos planas
Lapkričio 12 d. LNK žinios 

Lietuvoje paskelbė turinį plano 
“Strekoza” (“Laumžirgis”), ku
ris buvo aptiktas darant kratą 
pas firmos “Aviabaltika” pirmi
ninką Jurijų Borisovą, vieną 
dosniausių R. Pakso rinkimų va
jaus rėmėjų. ELTA/LGTIC ci
tuoja: “Prezidento pergalė 2003 
m. rinkimuose įnešė sąmyšio į 
valdantįjį Lietuvos elitą. Yra pa
grindo manyti, kad per laiką, li
kusį iki 2004 m. parlamento rin
kimų, pagrindinės šalies politi
nės jėgos nuo A. Brazausko iki 
Vytauto Landsbergio padarys 
viską, kad sumažintų paramą R. 
Paksui... norės diskredituoti Pre
zidentą... Būtina sukurti galingą 
visuomeninį, politinį, ekonomi
nį skandalą, kuriame pagrindi
niai neigiami herojai būtų Bra
zauskas ir jo kabinetas. Reikia 
parodyti, kad korupcijos atvejai 
nėra pavieniai, o korumpuota 
yra visa valdančioji biurokratija... 
Į skandalo centrą siūlome iškelti 
įmonę “Mažeikių nafta”...

Žiniasklaidoje buvo teigia- 
(Nukelta į 3-čią psl.)

http://www.tzib.com
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SPAUDOS BALSAI
Lietuvos premjeras Maskvoje

Vatikano “L’Osservatore Ro
mano” š.m. spalio 29 d. anglų kal
ba leidžiamoje laidoje paskelbė to 
laikraščio vyr. redaktoriaus prof. 
Mario Agnes straipsnį “John Paul 

. II: Letter of God”, skirtą popiežiaus 
darbuotės 25-mečiui paminėti. 
Reikšminga, kad straipsnio iliustra
cijai autorius pasirinkio nuotrauką, 
po kuria parašyta “Šventasis Tėvas 
meldžiasi Lietuvos Kryžių kalne 

' 1993 m. rugsėjo T d.”. Jono Pau
liaus II popiežiavimo 25-metį šven
čiant, prisimintini jo pirmuonio po
piežiaus Pauliaus VI pasakyti žo
džiai Jungtinėms Tautoms 1965 m. 
spalio 4 d. - rašo autorius, - kad 
“mes esame kaip pasiuntiniai po il
gos kelionės, kurie sugeba perduoti 
laišką juo pasitikintiems...” Jonas 
Paulius II pats tapo kelione ir laiš
ku. Savo nuolatinėse kelionėse vi
sur skelbęs tiesos drąsą ir vis pa- 
brėždavęs, kad “tai nesu aš, kuris 
kalba, bet Dievas”. Popiežius, save 
pavertęs taikos elgeta, keliavo nuo 
Jungtinių Tautų iki Sicilijos ir Sar- 
dinijos, nuo Lietuvos iki Amerikos, 
nuo Berlyno sienos iki Nigerijos... 
Vis tai kelia klausimą, ar pasaulyje 
yra organizacija, kuri būtų autentiš
ka Tautų šeimai? Ir kodėl Jungtinės 
Tautos negalėtų būti tokia? Nes tik 
Tautų šeima gali garantuoti taiką. Ir 
štai stovi Elgeta prieš mus. Jo 
žingsniai lėti, bet tvirti. Jo kopimas 
į Kryžių kalną Lietuvoje simboli
zuoja pontifikatą žengiant per tankų 
kryžių mišką, kur po kojomis jau
čiamos tikėjimo sėklos, kur atsi
skleidžia nepakartojama tikėjimo 
panorama. Kryžių kalne mes galime 
skaityti tartum kunigo, vyskupo, 
popiežiaus autobiografiją. Ir auto
biografiją Katalikų Bendrijos per 
pastaruosius 25-rius metus. Tai pa
tvirtina ir trys čia įrengtos po
piežiaus stotys: pirmoji - didžiulis 

^medinis kryžius, pastatytas 1981 m. 
gegužės mėn. užpuolimui Šv. Petro 
aikštėje prisiminti; antroji - marmo- 
rinis kryžius su įrašu “šiuo ženklu 
nugalėsi” popiežiaus kelionėms pri
siminti; trečioji stotis - viršukalnėje 
Mergelės Marijos garbei. Popiežius 

■■savo pasiuntinybės darbą tęsia to
liau. Niekam nepavyko to sutruk
dyti, nes tai Dievo laiškas žmonijai.

“Jonas Paulius II kalba Lie
tuvai” - tai kompaktinė plokštelė, 
kurios sutiktuvės įvyko š.m. spalio 
21 d. Lietuvos radijo ir televizijos 
posėdžių salėje Vilniuje. Lietuvos 

."vyskupų konferencijos gen. sekre
torius mons. Gintaras Grušas tarp 
kitko pastebėjo, kad šis įrašas labai 
svarbus, nes popiežius visuomet 
liks su mumis. Padėkojo LRT gen. 
direktoriui K. Petrauskui už plokš
telės išleidimą, kuris taipgi priside
da prie popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymo Lietuvoje dešimtme
čio paminėjimo. Plokštelė išleista 
500 egz. tiražu. Plokštelės kaina 
apie 30 litų. Plokštelėje įrašytos 
penkios popiežiaus kalbos. Galimas 
dalykas, kad netolimoje ateityje bus 
išleista ir DVD formato vaizdo 
plokštelė, atspindinti popiežiaus ke
liones Lietuvoje.

Katalikų teologijos fakultetas 
Vytauto Didžiojo universitete š.m. 
spalio 21 d. surengė konferenciją 
“Jaunuomenės gyvenimo prasmės 
ieškojimas ir šiandienės pastoraci
jos aktualijos”-. Gausius dalyvius 
pasveikino arkiv. S. Tamkevičius. 
Lietuvos teisės universiteto Psicho
logijos katedros docentė dr. A. Dir- 
žytė kalbėjo apie jaunimo religin
gumą, Katalikų teologijos fakulteto 
dekanas mons. doc. dr. V. Vaičiū
nas - apie jaunimo sielovados eku
meninius principus; mokyklinio 
jaunimo ugdytojų rengimą palietė 
doc. dr. A. Stasiulevičiūtė; kun. dr. 
R. Dulskis apžvelgė pašaukimų 
perspektyvą; sės. doc. dr. D. Kuz
mickaitė, MVS, kalbėjo apie alko
holizmą; prof. kun. dr. K. Trimakas 
supažindino dalyvius su spaudai 
rengiama knyga apie jaunimo san

tykius su tėvais; doc. kun. dr. A. 
Jagelavičius skaitė pranešimą apie 
jaunimo rengimą sielovadinei ir so
cialinės rūpybos tarnystei neįga
liems, vargstantiems ir senyvo am
žiaus žmonėms; doc. dr. V. Iva
nauskienė apžvelgė tyrimo apie 
jaunuolių vertybinių orientacijų 
ypatumus; doc. kun. dr. V. Brilius, 
MIC, aptarė Katalikų Bendrijos 
būklę Lietuvoje; fakulteto dokto
rantas E. Danilevičius skaitė prane
šimą apie jaunimo sielovadinį atsa
ką į šeimos instituciją ardančius 
veiksnius; Maryvale instituto dok
torantas A. Lukaševičius nuodug
niai apžvelgė, kaip pritaikyti jauni
mo sielovadoje Vatikano 11 susirin
kimo dekreto “Ad gentes” nurody
mus; Kauno kunigų seminarijos 
dvasios tėvas doc. kun. dr. A. Zy- 
gas skaitė pranešimą apie Katalikų 
Bendrijos ir etninės kultūros puose
lėtojų bendruosius idealus ir gali
mybes juos pritaikyti jaunimo sie
lovadai; konferenciją baigė dokto
rantas kun. K. Kevalas, kalbėjęs 
apie šių dienų jaunimo sielovados 
aktualijas. Mišių koncelebracijai 
vadovavo mons. dr. V. Vaičiūnas, o 
pamokslą sakęs kun. dr. A. Žygas 
visus ragino įsipareigoti jaunimo 
sielovados gerovei.

Katalikų bendruomenės “Gy
vieji akmenys” rengta Atsinaujini
mo diena įvyko š.m. spalio 19 d. 
Kaune. Renginys “Atiduoti visą sa
ve Dievui ir jaunimui” buvo skirtas 
šv. Jono Bosco ir jo įkurtų salezie
čių dvasingumui parodyti. Konfe
renciją apie salezietišką dvasingu
mą vedė svečias iš Italijos kun. V. 
Gambino, SDB. Savo pranešime jis 
pabrėžė šv. kun. J. Bosco kaip nau
jo šventumo būdo atradėją, savaip 
papildžiusį šv. Pranciškaus Salezie
čio dvasingumą. Jaunimo globa yra 
konkretus salezietiškos šeimos atsi
liepimas į Dievo meilę. Priminė, 
kad popiežius Jonas Paulius 11 šv. J. 
Bosco oficialiai paskelbė viso pa
saulio jaunimo mokytoju ir tėvu. 
Apibendrindamas dvasingumą sa
kė, kad salezietis - tai nuosaikus, 
optimistiškas, dialogo ir darbo 
žmogus; geraširdis, atjaučiantis ki
tą. Buvo parodyta ištrauka iš miu
ziklo “Oratorijos pradžia”. Vyko 
diskusijos darbo grupėse, aptarta 
saleziečių bendradarbių veikla. 
Apie Marijos Krikščionių pagalbos 
dukteris saleziečių šeimoje kalbėjo 
sės. Liucija Grybaitė, FMA. Mišias 
su kunigais saleziečiais koncelebra- 
vo arkiv. S. Tamkevičius, pamoksle 
priminęs Motinos Teresės atsiliepi
mą į Dievo kvietimą.

Pal. Jurgio Matulaičio kuni
gų seminarijos Marijampolėje 
klierikai š.m. spalio 18 d. surengė 
klierikų poezijos popietę “Žodžiui 
laisvė”. Tai jau penkta tokia šventė, 
sutraukusi poetus klierikus iš visos 
Lietuvos. Popietę vedė aktorius 
Egidijus Stancikas, tarp jaunųjų kū
rybos įpynęs B. Brazdžionio, S. 
Stanevičiaus bei A. Mackaus eilių. 
Muzikiniais kūriniais renginį pa
įvairino sol. Sabina Martinaitytė su 
pianiste Audrone Eitmanavičiūte. 
Prisimintas ir Šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus II 25-metis, jo kaip poeto 
įnašas į literatūrą. Iš popiežiaus ei
lėraščių ciklo “Giesmė apie pasislė
pusį Dievą” ištraukas skaitė klieri
kas M. Martinaitis. Popietė baigta 
agape.

AtA
LIUSEI ZEIKUTEI-KOLYČIENEI, 

išėjusiai pas Aukščiausiąjį, skaudžios netekties dienomis 
jos vyrą VINCĄ, dukras - RITĄ ir DAIVĄ, sūnų 
PAULIŲ nuoširdžiai užjaučiame -

Stefa ir Petras Kisieliai 
Lolitos ir Petro V. šeimos, Čikaga

Vilniaus arkikatedros viduje pritvirtinta marmurinė lentelė, žyminti popiežiaus Jono Pauliaus II atsilankymą
Nuotr. I. Ross

Nenykstantis palikimas - buvusieji
ANTANAS MUSTEIKIS

Keliolika atgautos nepri
klausomybės metų Lietuvoje at
nešė ryškių ekonominės ir kul
tūrinės laisvės požymių, tačiau 
pagrindiniai mūsų tėvynės gero
vės horizontai tebėra žiauraus 
palikimo šešėly. Tai rodo tiesus 
atsakymas į opų klausimą: kas 
mus valdo?

Atsakymas, žinoma, yra la
bai sudėtingas, tačiau, trumpai 
drūtai tariant, vienas taiklus žo
dis čia yra neišvengiamas: di
džiąja ar didele dalimi mus val
do tie patys buvusieji.

Oficialiai mes esame laisvi 
ir galime tarti tiesų žodį be bai
mės už tai atsidurti Sibiro taigo
se. Bet dažnai tie, kurie paskuti
nės okupacijos metais buvo at
sakingi už fizinį ir dvasinį tautos 
žudymą (genocidą), ir dabar te
betvarko Lietuvą. Tai buvusieji 
nomenklatūrininkai bei jų padė
jėjai, kurių žalingi praeities dar
bai oficialiai neviešinami, ir ko
laborantai nebuvo nukomunis- 
tinti bei nubausti, ir niekas jiems 
neuždraudė įsidarbinti dabarti
nių valdininkų eilėse. Šia proga 
galime paminėti vieną stulbi
nantį prisitaikymo pavyzdį, kai 
buvęs sovietinis saugumietis ir 
laisvoje tėvynėje įsikabina į tas 
pačias (saugumiečio) pareigas, 
nors tai, atrodo, yra išimtinis at
vejis.

Žvelgiant konkrečiai į buvu
siųjų asmenybes, galima tvirtin-

Kaip buvo naikinama lietuvių...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kad Rytprūsiai atrodytų ru- 
siškesni, buvo pakeisti vietovar
džiai. Karaliaučius (Konigs- 
berg) virto Kaliningradu, Dar
kiemis — Ozersku, Gastos — 
Slavsku, Gumbinė — Gusevu, Įs
rutis - Cerniachovsku, Krantas 
— Zelenogorsku, Kuršiai — Pri- 
morje, Labguva — Polesku, Laz
dynai - Krasnoznamensku, Pal- 
vininkai — Jantarnu, Piliava — 
Baltijsku, Ragainė - Nemanu, 
Stalupėnai - Nesterovu, Teplia- 
va — Gvardeisku, Tilžė — So- 
vietsku, Tolminkiemis — Čystyje 
Prudy, Trakėnai - Jasnaja Po
li ana, Vėluva — Znamensku, Ais- 
marės — Vislinskij Zaliv ir kt. 
Taigi užkariautojai klastojo ne 
tik krašto istoriją, bet ir geogra
fiją. Senojoje baltų žemėje ne
paliko nė vieno lietuviško ar 
bent baltiško pavadinimo. Ir vi
sa tai padarė ne kryžiuočiai ar 
kitokie grobikai, bet “vyresnieji 
broliai”, savo elgesiu toli pra
lenkę hitlerininkus.

Nukankinta ir Rytprūsių 
kalba. Iš tikrųjų jos jau nebėra. 
Šio krašto gyventojai - į Vaka
rus pasitraukę lietuviai - išblaš
kyti po visą pasaulį ir nebesuda
ro glaudžios bendruomenės. 
Prieš šimtmetį ir anksčiau iš 
Rytprūsių į artimesnes žemaičių 
apylinkes (Žemaičių Naumiestį 
ir kitur) atsikėlusių vadinamųjų 
lietuvninkų kalba jau labai suže- 
maitėjusi. Buvusių Rytprūsių 

ti, jog yra buvę du pagrindiniai 
tipai - tikintieji komunistiniu 
“žemės rojumi” ir netikintieji, 
bet tarnaujantieji blogiui, kuris 
jiems suteikė galią kilti karjeros 
laiptais aukštyn. Tikintieji iš tik
rųjų turėjo greit pastebėti savo 
naivumą ir šalintis nuo prie
spaudos veiksmų savo kraštui, 
tačiau pasirinkimas neretai buvo 
kraštutinis: tapti laisvės kovoto
ju (partizanu) ar tremtiniu į pla
tųjį Sibirą. Didžiąja dalimi gy
ventojai buvo verčiami žaloti 
savo kraštą, kad galėtų išlikti 
gyvi, tad jautėsi lyg ir neatsa
kingi už savo veiksmus. Suvers
dami visą kaltę “vyresniajam 
broliui” (okupantui rusui), jie 
galėjo save tikinti, jog esą ne
kalti. O juk reikėjo rūpintis ir 
savo šeima, kad savieji ne tik iš
liktų gyvi bei pamaitinti, bet ir 
tinkamai išauginti. Pagaliau ir 
badaujančio darbininko “pasi
pildymas” maistu, nugriebtu iš 
kolūkio, kuris buvo įsteigtas to 
paties darbininko-ūkininko že
mėje, nukentėjusiam galėjo at
rodyti lyg tai mažytis savo turto 
atgavimas. Bet tai, be abejonės, 
darkė krašto teisėtvarkos samp
ratą. Šia proga galima spėlioti, 
kad dabar buvusieji ilgisi pra
rastų kolūkių ir gal dėl to pra
rastos ūkininkų žemės atgavi
mas kartais tęsiasi dešimt
mečiais.

Įpratimas yra antras prigi
mimas, kaip sako liaudies iš
mintis. Buvusieji, neverčiami 

lietuvių tarmių rekonstrukcija 
gali būti tiktai apytikrė. Detalės, 
matyt, niekuomet nebebus at
kurtos.

Dabar vad. Kaliningrado 
srityje gyvena apie 40 tūkst. lie
tuvių, daugiausia pokarinių nau
jakurių. Tai lietuviai — daugiau
sia buvę tremtiniai, kuriems val
džia neleido gyventi Lietuvoje. 
Tarp jų ir buvę partizanai, šių 
palikuonys. Tam tikra dalis - 
pabėgę iš sovietų Lietuvos nusi
kaltę sovietų aktyvistai, buvę 
stribai, šiaip visokie “laimės ieš
kotojai”. Lietuviškų mokyklų, 
vaikų darželių, jokios lietuviš
kos spaudos po karo ten nebuvo. 
Lietuvos sovietinė vadovybė šio 
krašto lietuviais nesirūpino. Lie
tuvos SSR Švietimo ministerija 
prašymams paremti lietuvių ini
ciatyvą buvo kurčia.

Toks likimas ištiko žemę, 
kurioje išleista pirmoji lietuviš
ka knyga (1547), pirmoji grama
tika (1653) [...]. Ten vaikščiojo 
Martynas Mažvydas, Jonas 
Bretkūnas, Danielius Kleinas, 
Liudvikas Rėza, Kristijonas Do
nelaitis, Imanuelis Kantas, Vy
dūnas, Jurgis Zauerveinas, En- 
zys Jagomastas... Ten formavosi 
dabartinės lietuvių bendrinės 
kalbos užuomazgos. Be Mažo
sios Lietuvos nebūtų ir Didžio
sios. Ir į visa tai bolševikiniams 
Lietuvos vadovams buvo nusi
spjauti! Lietuvos komunistų par
tijos “veiklos” dėka net ne visi 
lietuviai inteligentai žinojo, kas 
Lietuvai buvo Karaliaučius, Til
žė, Įsrutis ir kiti centrai. Nedaug 
tenutuokė ir aukštąsias mokyk
las baigę specialistai. Mažoji 
Lietuva liko tiktai istorijos ir li
teratūros vadovėliuose, vieno 
kito lietuvio šviesuolio sąmonė
je. Atsakomybę už visa tai turi 
prisiimti LKP veikėjai, palaimi
nę ne tik Rytų Lietuvos lenkini
mą, bet ir Mažosios Lietuvos ru
sinimą.

(Rinktiniai straipsniai II, 
489-491 psl.) 

prisipažinti savo kaltę ir apgai
lestauti, tebeeina normalių pilie
čių pareigas ir neretai augina sa
vo vaikus ir vaikaičius senosios 
“moralės” gairėmis, tad sąmo
ningai ar nesąmoningai tęsia at
gyventą palikimą, kuris žaloja 
kultūrą bei pažangą. Savo ruož
tu krašte tebekunkuliuoja atlei
dimo pagal tradicinę moralę - 
mylėk savo artimą - problema. 
Atleisti nukrypėliams bei nusi
kaltėliams reikia, nes tai gerų 
bendruomenių santykiavimo bū
das. Tačiau kaip atleisti tiems, 
kurie neprisipažįsta klydę bei 
nusikaltę? Juk be atgailos nėra 
tikro kelio į normalybę. Juk bu
vusieji savo tyla vaidina norma
lius piliečius, kai tikrumoje nor
ma lybė prarasta.

Kaip anksčiau buvusieji, ti
kėdami ar netikėdami komunis
tine mitologija, taikėsi prie dos
nių okupacinių pareigų, taip ir 
dabar gali taikytis prie atgavusio 
laisvę krašto poreikių, nors jais 
ir netikėdami. O tai dažnai sieja
si su korupcija. Štai kodėl da
bartyje tiek daug kyšininkavi
mo, šantažavimo, teisėjų bei 
diplomatų savivaliavimo, žemės 
sklypų manipuliavimo ir kitokių 
nenormalybių. Suprantama, kai 
kurie tokių buvusiųjų veiksmai 
yra mažareikšmiai, tačiau di
džioji jų dalis troškina tautos bei 
visuomenės sąmonę ir tęsia at
gyventą blogį.

Šis pesimistinis dabartinės 
Lietuvos įvaizdis yra paremtas 
tikrovės duomenimis, tik reikia 
pabrėžti, kad jis ne pilnas, o da
linis. Pilnas šio krašto įvaizdis 
spindi didvyriškumu nuo pat 
pirmųjų valstybės kūrimosi me
tų. Prisitaikėlių skaičiai ir veiks
mai toli gražu neatstovauja dau
gumai tautiečių, juoba patriotų, 
laisvės kovotojų, partizanų kar
toms, kurios išlaikė savitą tau
tiškumą visais taikos ir prie
spaudos laikotarpiais. Tuo ryš
kus yra ir praeitas šimtmetis, 
charakteringas Vasario 16, Bir
želio 21, Kovo 11 simboliais, 
kurie pareikalavo gausių laisvės 
kovotojų aukų, kad mes ne tik 
būtume nepriklausomi, bet kad 
ir tėvynės ateitis žibėtų šviesi.

Tikėkime, kad naujosios 
dvidešimt pirmojo šimtmečio 
lietuvių kartos, iš praeities stip
rybę semdamos, tęs tautos at
sparumą ir didvyrišumą.

• Tragiška mūsų istorija, kaip 
tragiškas teisybės susidūrimas su ne
teisybe, kuriame neteisybė laimi 
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fi
ziškai galingesnė. DR. J. GIRNIUS

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime ji savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečladieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

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

Š.m. spalio 20 d. Maskvoje 
su oficialiu vizitu lankėsi Lietu
vos vyriausybės min. pirminin
kas Algirdas Brazauskas. Ta 
proga Rusijos valdžios oficiozas 
Rosijskaja gazeta š.m. spalio 22 
d. laidoje išspausdino su juo po
kalbį, kuriame jis tarp kitko pa
sakė:

“Kaip jūs žinote, aš buvau 
užėmęs pačius aukščiausius 
valstybės postus dar nuo Sovie
tų Sąjungos laikų ir paskutinį 
manęs paskyrimą min. pirminin
ku faktiškai galima laikyti paže
minimu (po penkerių metų buvi
mo prezidento pareigose. - 
R.Gf. Reikalas yra tas, kad aš 
sąmoningai palikau šį aukštą 
postą nusprendęs duoti kelią ki
tai kartai - jaunesnei ir energin
gesnei. Pagaliau ir mano komu
nistinė praeitis nebuvo visų vie
nareikšmiai priimama. Dvejus 
metus buvau už politikos ribų 
(1998 m. išėjau į užtarnautą 
pensiją). Atsirado laisvo laiko, 
ir aš ėmiau rašyti knygą, dalin
damasis savo mintimis apie tur
būt vieną pačių sudėtingiausių 
laikotarpių lietuvių tautos ir 
valstybės tarnyboje. Tačiau vė
liau man buvo gėda ir skaudu 
matyti klaidas, daromas krašto 
vadovybės, ir aš apsisprendžiau 
grįžti į politiką. Vadovavau par
tijai, laimėjau rinkimus ir tapau 
ministeriu pirmininku. Dėl to 
‘pažeminimo pareigose’ nei tru
pučio nesigailiu, kadangi dirbu 
svarbų ir reikalingą darbą ginda
mas Lietuvos ir lietuvių inte
resus”. (...)

Atvykęs į Rusiją; Lietuvos 
min. pirm. Algirdas Brazauskas 
surengė savo knygos Penki pre
zidento metai sutiktuves. Ą.B. 
tęsia: “Knygoje kalbama apie 
valstybės atstatymą po Sov. Są- 
jungos subyrėjimo, apie sunku
mus, problemas bei nesutarimus 
politinėje vadovybėje ir apie tai, 
kaip nelengva buvo nuo nulio 
pradėti santykius su užsienio pa
sauliu, o ypač su Rusija.”

Prie šio pokalbio laikraštis 
pridūrė savo komentarą: “Rusija 
ir Lietuva yra patenkintos savo 
paskutiniųjų trejų metų bendra
darbiavimu. Apie tai vakar kal
bėjo RF vyriausybės pirminin
kas Michail Kasjanov savo susi
tikimo su Lietuvos min. pirm. 
A. Brazausku apibendrinime. 
Pasak rusų min. pirmininko, ru
sų ir lietuvių darbas daugelyje 
bendradarbiavimo sričių per tre
jus pastaruosius metus buvo la
bai aktyvus, ir todėl buvo pa
siekta ‘daug pozityvių rezulta
tų’. Atskirai imant, pastebėjo M. 
Kasjanov - abiejų kraštų min. 
pirmininkai sutarė pasirašyti su
tartį, liečiančią investicijų ap
mokestinimą ir apsaugą. Be to 
abi pusės aptarė bendradarbiavi
mo galimybes elektroenergeti- 
kos srityje. M. Kasjanov pasvei
kino Lietuvos min. pirm, dėl jo 
knygos Penki prezidento metai 
išvertimo į rusų kalbą ir jos 

Du min. pirmininkai - Rusijos federacijos M. Kasjanov ir Lietuvos 
respublikos A. Brazauskas - susitikimo Maskvoje metu

Rosijskaja Gazeta 2003.X.22
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Maskvoje surengtas sutiktuves. 
Kasjanov ypač pabrėžė, jog jis 
‘su pasitenkinimu išstudijuos šią 
knygą, juo labiau, kad joje apra
šytas laikotarpis’ buvo Lietuvai 
labai svarbus”.

Tiriami prezidento ryšiai
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. lapkričio 7-9 d. lai
doje rašo: “Antradienį Lietuvos 
seimo komisija už uždarų durų 
pradėjo tirti saugumo tarnybų 
pranešimą apie Lietuvos prezi
dento Rolando Pakso ryšius su 
nusikaltėliškomis tarptautinėmis 
organizacijomis. (...)

‘Komisijos uždavinys - nu
statyti, kokią įtaką prezidento 
veiksmams turėjo jo aplinka, ar 
jo aplinkos žmonės turėjo su 
įtartinais asmenimis ryšius ir ar 
taip pat yra koks nors raštiškas 
susitarimas tarp prezidento Ro
lando Pakso ir Lietuvos bendro
vės “Avia Baltica” šefo Jurijaus 
Borisovo, dosniausio prezidento 
Pakso rinkimų rėmėjo,’ - antra
dienį laikraštininkams pasakė 
valdančiosios socialdemokratų 
partijos seimo narys Aloizas Sa
kalas. Borosovas, kuris išleido 
prez. Pakso rinkimų vajui 1.2 
min. litų, yra įtariamas prezi
dento šantažavimu.

Daugelio politikų nuomone, 
komisija turės atsakyti į klausi
mą, ar Paksas toliau gali eiti , 
prezidento pareigas. ‘Ligi šiol 
atskleisti faktai kelia abejones 
dėl tokios galimybės’, - pabrėžė 
komisijos narys, konservatorių 
partijos pirmininkas Andrius 
Kubilius”.

Tuo pačiu klausimu Toronto 
lenkų savaitraštis Tygodnik 
Polski š.m. lapkričio 7 d. laidoje 
rašo: “Praėjusį ketvirtadienį spe
cialios tarnybos perdavė seimo 
vadovybei slaptą pranešimą apie 
prezidento patarėjo Remigijaus 
Ačo ryšius. Sakoma, kad jis tarp 
kitko turėjo padėti mafijai nele
galioje prekyboje atsarginėmis 
sraigtasparnių dalimis. Šią pre
kybą tvarkė verslovininkas ir 
kartu svarbiausias prezidento 
Pakso rinkimų vajaus rėmėjas 
Jurij Borisov. Lietuvių tarnybos 
taip pat tvirtina, kad turi įrody
mus apie Ačo ryšius su Rusijos 
piliečiu A. Aksentievu, kuris yra 
laikomas Maskvos nusikalstamų 
grupių vienu iš ‘krikšto tėvų’. 
Pasak pranešimo, Aksentievas 
kreipėsi į prezidento patarėją R. 
Ačą per tarpininkę R. Smailytę 
dėl palankių sąlygų privatizaci
jose ir valstybinėse varžytinėse, 
kuriose jis pats dalyvavo. Ačas 
buvęs dažnas svečias Aksentie-- 
vo bute Vilniuje. Be. jo ten bū
davo Valstybės sienų apsaugos ji 
viršininkas A. Songaila ir taip 
pat kai kurie politikai. Specia
lios tarnybos taip pat atskleidė 
telefoninių Aksentievo su SmaL 
lyte pokalbių turinį, kuriuose jis 
grasino valstybės saugumo de
partamento šefui (M. Laurinkui) 
mirtimi.”J.B.

mailto:tcvzlb@pathcmn.com
http://www.tzib.com


Laiškas iš ė j tįsiam draugui
MIELAS VLADAI,

Jau antri metai tau nera
šiau... nemanyk, kad tavęs ir 
mūsų bičiulystės neprisimenu ar 
primiršau. Ne, taip nėra. Prisi
menu ir dargi dažnokai, nes ki
taip kokia tai būt buvus drau
gystė. Bet žinai gyvieji labiau 
kaip mirusieji reikalauja dėme
sio, o aš palaikau palyginti pla
čią korespondenciją ir lygiai 
taip pat, kaip tau čia būnant, vis 
dar sistematingai siunčiu angliš
kas, lietuviškas ir prancūziškas 
knygas Lietuvos bibliotekoms.

Kalbant apie knygų siunti
mą į Lietuvą, truputi pasigirsiu 
ir drauge padejuosiu... šiemet iš
siunčiau 19 dėžių. Tai apie šeši 
šimtai knygų. Prieš dvi savaites 
atvažiavo Petras ir paėmė de
šimt dėžių: 2 Vilniaus universi
tetui, 1 Kauno Vytauto Didžio
jo, 3 Plungės, 1 Tauragės, 1 
Utenos ir 2 Joniškio miestų vie
šosioms bibliotekoms. Zinai, 
knygos yra sunkios... kai visas 
dėžes pasvėrė ir sudėjo... išėjo 
truputį virš keturių šimtų... Aš 
Petrui sakau: “Tu tauragiškis, ar 
negali tą dėžę už ‘dyką’”... Jis 
pakrapštė galvą ir pasakė: “Na, 
gerai”. Mokestis dešimtadaliu 
sumažėjo... Knygų persiuntimas 
per paskutinius metus gerokai 
pabrango. Reikės man vėl pulti 
Kanados lietuvių fondui į kojas 
ir prašyti tam reikalui pagalbos. 
Jis man knygų persiuntimui į 
Lietuvą prieš keletą metų skyrė 
400.

Aš ir kiti, kurie remiame 
Lietuvos bibliotekas — akademi
nes ar miestų bendrąsias, žino
me ir girdime jų padėkas ir pra
šymus. Lietuvos bibliotekoms 
reikia nuolatinės pagalbos,, nes 
iš valstybės biudžeto yra skiria
mos labai mažos sumos nau
joms knygoms pirkti.

O dabar einame prie tų, ku
rie knygas rašo. Tavo jaunystės 
dienų ir studijų draugas Jonas 
Mekas vėl lankėsi Toronte. Jis 
buvo pakviestas iš Niujorko vi
sai savaitei “Kodak” paskaitų ir 
filmų programos rėmuose. Tris 
vakarus ir vieną popietę buvo 
rodomi Meko filmai “Cinama- 
theque Ontario” (Toronto tarp
tautinių filmų festivalio padali
nys) “AGO” kino teatre. Vidu
ryje savaitės Ryerson universite
to auditorijoje skaitė paskaitą 
bei atsakinėjo į klausimus. Vie
na jauna moteris paklausė: “Ar 
Jūs jaučiatės esąs amerikietis” 
Jonas nusišypsojo, neigiamai 
pakraipė galvą ir atsakė: “No, I 
am a New Yorker, I don’t know 
what it feels to be an Ameri
can”. Auditorijai jis buvo prista
tytas kaip Lietuvoje gimęs poe
tas iš Amerikos, “pogrindžio” 
filmų pradininkas ir pagrindinis 
to žanro kūrėjas.

Tą vakarą per Meko paskai
tą pilnoje Ryerson universiteto 
auditorijoje matėsi keliasdešimt 
Toronto lietuvių, o šeštadienio 
popietę, kai buvo rodomas Jono 
Meko dokumentarinis filmas 
Sugrįžimas į tėvynę, pagamintas 
bene 1970, kai jis lankėsi savo 
gimtinėje pirmą kartą po karo, 
torontiškių lietuvių “AGO” au
ditorijoje buvo dar daugiau. Po 
filmo rodymo Mekas buvo pri
statytas, bet prieš klausimus, jis 
pats angliškai prabilo: “Aš ži-

Vilniaus arkikatedros vargonų ir puošnių lubų vaizdas Nuotr. L Ross

nau, kad Toronte gyvena nema
žai lietuvių, man įdomu, kiek jų 
atėjo pamatyti šio filmo?” Kai 
pakilo pulkas rankų, jis tarė: 
“Tai gal aš turėčiau kalbėti lie
tuviškai?” Bet tuoj pat šyptelė
jęs, pridūrė: “Na, nieko kalbėsiu 
angliškai, gal taip bus geriau.”

Po tos paskaitos ar po Su
grįžimas į tėvynę filmo kažkas 
paklausė Meką: “Kaip, iš kur iš
augo jo gyvenimo filosofija - 
pažiūra į gyvenimą, į žmones?” 
Jis truputį pagalvojo ir ramiai 
atsakė: “Iš namų ir aplinkos, kur 
užaugau, iš gamtos ir vaizdų, 
kurie supo mane, iš vaikščioji
mo basam po gimtąją žemę - 
jos laukus, pievas ir nupjautas 
rugienas”.

Tą vakarą ar popietę, jis dar 
pridūrė: “Nepaisant visko, aš li
kau lietuvis ūkininkas. Kaip nei 
Paryžius, nei Kalifornija nepa
keitė Česlovo Milašiaus, taip 
Niujorkas nepakeitė Jono Meko. 
Jie liko ištikimi savo gimtajai 
žemei, vaikystės namų šilumai 
ir meilei. Ant tų išgyvenimų ir 
prisiminų jie išugdė savo kūrybą 
ir žmoniškumą, o mąstantis pa
saulis juos pagerbė ir pripa
žino”.

Dar keletas žodžių apie jau
nesniuosius, rašančius Toronto 
lietuvius, kuriuos tu pažinojai. 
Mūsų dukra Eglė neseniai 
“prestižiniame” anglų kalba žur
nale Vilniuje Lithuania in the 
World paskelbė ilgoką rašinį 
apie žymų lietuvį dailininką 
Niujorke Kęstutį Zapkų. Eglė 
ima kilti savo darbe, jau antrą 
kartą Kanados spaudoje yra pri
statoma kaip “writer and editor 
for the Globe and Mair. Jinai 
neseniai grįžo iš Vilniaus, kur 
Atviros Lietuvos fondo namuo
se vadovavo savaitės seminarui 
apie etiką ir kitus klausimus žur
nalistams. Pasakojo, kad Vilniu
je spėjo pamatyti du labai gerus 
dramos pastatymus. Vienas jų — 
Rusiškas Hamletas, puikus šiuo
laikinis baletas.

Aišku, gerai prisimeni Anta
ną Šileiką. Mes jį gan dažnai 
matome TV Ontario literatūrinė
je programoje Imprint. Antanas 
neseniai grįžo iš Sienos, Italijos. 
Jis ten dėstė - 2 savaites “Crea
tive Writing” kursus. Tik grįžęs 
iš Sienos Antanas dalyvavo To
ronto tarptautinių autorių skaity
muose (Harbourfront). Jis ten 
turėjo pasikalbėjimą su indiečių 
kilmės rašytoju M. G. Vassanji, 
kuris buvo laimėjęs pirmąjį Ka
nados Giller literatūrinį prizą 
prieš dešimt metų. To įdomaus 
Šileikos - Vassanji pokalbio pa
siklausyti atėjo pusšimtis Va
ssanji gerbėjų ir pustuzinis An
tano gerbėjų - torontiškių lietu
vių. Už savaitės M. G. Vassanji 
laimėjo dar vieną Giller literatū
rinę premiją už romaną The In
between World of Vikram Lail, 
kuriam Antanas savo pokalbyje 
su rašytoju skyrė daugiausia lai

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ma, jog planas parengtas Li- 
beraldemokratų partijai, tačiau 
ši partija kategoriškai atsiribojo 
nuo šio plano. Prezidentas planą 
pavadino absurdišku, prilygstan
čiu Marso užkariavimo planui. 

ko ir dėmesio, o buvo manoma, 
kad šiųmetinį Giller prizą gaus 
Margaret Atwood už romaną 
Oryx and Crake.

Tiesa, dar norėjau tau pasa
kyti, kad prieš metus susipaži
nau su pagarsėjusiu ir labiausiai 
apdovanotu britų užsienio reika
lų žurnalistu Robert Fisk. Jis 
specializuojasi Artimųjų Rytų 
reikaluose, jo labiausiai žinomas 
kapitalinis veikalas Pity the Na
tion: Lebanon at War yra išėjęs 
keliom laidom. Jis rašo (Londo
no) The Independent, dien
raščiui.

Mūsų Eglė praeitais metais 
rengėsi važiuot į tarptautinį žur
nalistų suvažiavimą Monrealy
je. Kai sužinojau, kad pagrindi
nis jo kalbėtojas bus Fisk, įda
viau Eglei laišką su leidiniu A. 
Gurevičiaus sąrašai ir prašiau 
jam perduoti. Nustebau — po sa
vaitės gavau jo atsakymą. Rašė, 
kad su įdomumu perskaitė kny
gelę (angliškąją dalį) apie žydų 
gelbėjimą Lietuvoje ir kad atei
tyje jį informuočiau tuo reikalu. 
Parašiau keliem jaunesniem ko
legom Vilniuje, kad jie pasiųstų 
R. Fisk’ui savo tyrimų leidinius.

Vėliau R. Fisk lankėsi To
ronto universitete su paskaita di
delėje auditorijoje. Maniau nu
eisiu gerą pusvalandį anksčiau ir 
galėsiu lengvai įeiti. Bet kur tau, 
kai atėjau salė buvo sausakimša 
ir dar pora šimtų žmonių laukė 
prie durų. Ką daryti? Šiaip taip 
prisigrūdau prie durų ir sakau: 
esu Toronto lietuvių bendruo
menės narys, rašau lietuvių sa
vaitraščiui Tėviškės žiburiai, ku
ris yra skaitomas ne tik Kanado
je, bet ir JAV ir Lietuvoje; pra
šau mane įleisti. Tvarkdariai pa
kvietė vieną iš to vakaro organi
zatorių “Amnesty International” 
atstovę, aš pakartojau savo “ar
gumentus”, na, ir buvau įleistas!

Paskaita buvo labai įdomi ir 
svarbi, tik, va, likau kaltas ren
gėjams, paskaitininkui ir Tėviš
kės žiburiams, kad jos neapra
šiau... Kaip simbolinę kompen
saciją ar atgailą, 3 egzemplio
rius R. Fisk, Pity the Nation 
knygos pasiunčiau Vilniaus ir 
Kauno universitetų bibliote
koms ir mano senelių - Utenos 
miestui.

Jau antri metai kaip skaitau 
Amerikos liberalių žydų žurnalą 
leidžiamą Kalifornijoj Tikkun 
(A Bimonthly Jewish and Inter
faith Critique of Politics, Cultu
re and Society). Žodis Tikkun 
hebraiškai reiškia: pataisyti, pa
keisti pasaulį. Bandau įkalbėti 
savo buvusius kolegas Akiračių 
redakcijoje, kad šį žurnalą imtų 
skaityti, idant praplistų jų kolek
tyvo akiračiai ir savo puslapiuo
se atsargiau ir atsakingiau varto
tų “antisemito” etiketę bei ne
bandytų klijuoti ten, kur jo nėra.

Su šiltais ir gražiais mūsų 
žemiškos draugystės prisimini
mais, sakau iki. Genius procuta

Netikėti įsipareigojimai
Kaip rašo ELTA/LGTIC, 

vyriausybės strateginio planavi
mo komitete, lapkričio 6 d. pra
dėjus svarstyti Šventosios uosto 
atstatymo galimybes, paaiškėjo, 
kad Lietuva 1999 m. sutartyje 
su “Williams” yra įsipareigojusi 
nieko nestatyti Baltijos pakran
tėje, negavusi sutikimo iš “Wil
liams” bendrovės, tada išpirku- 
sios “Mažeikių naftos” kontro
liuojančias akcijas. Ta sutartis 
dabar perduota Rusijos “Yukos” 
bendrovei. Lietuvos ministeris 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas teigė tik dabar sužinojęs 
apie šį įsipareigojimą, pabrėžda
mas, jog pirmiausia reikia likvi
duoti šiuos sutarties punktus.

A. Brazauskas taip pat tvir
tino pavedęs išnagrinėti ir gali
mybę statyti uostą Palangoje. 
Tokiu būdu būtų apsaugoti Pa
langos paplūdimiai. Tam irgi 
reikėtų “Yukos” sutikimo.

Šventosios uosto atstaty
mas, kuris kainuotų nuo 45 iki 
175 mln. litų, įvykdytų Europos 
sąjungos reikalavimą, kad Balti
jos ir Šiaurės jūrų valstybės su
darytų galimybę pramoginiams 
laivams pasislėpti audrų metu 
kas 50 pakrantės kilometrų at
stumu. RS.J
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Lietuvių kilmės kariškio B. D. Slavėno laidotuvės 

Genoa miestelyje Amerikoje
EDVARDAS ŠULAITIS
Mažame Ilinojaus valstijos 

miestelyje Genoa, kuris yra nu
tolęs arti 100 kilomentrų į šiau
rės vakarus nuo Čikagos, lapkri
čio 12-13 dienos jo gyventojams 
buvo skausmingos: tomis die
nomis palaidotas vienas iš to 
apie 3,000 gyventojų turinčios 
vietovės narių Brajanas Donatas 
Slavėnas.

Šio 30 metų vyro pavardė 
jau nuo lapkričio 2 d. buvo 
linksniuojama ne vien tik JAV, 
bet ir viso pasaulio žiniasklaido- 
je, kuomet Irako partizanai su 
raketa pašovė jo pilotuojamą 
JAV kariuomenės transporto 
straigtasparnį. Tada žuvo ne 
vien tik vyr. leitenantas B. D. 
Slavėnas, bet ir 15 kitų likimo 
draugų. Dėl piloto sumanumo ir 
pasiaukojimo 20 kariškių liko 
gyvi, nors daugiau ar mažiau 
buvo sužeisti.

Su šiuo lietuvių kilmės jau
nuoliu atsisveikinti trečiadienį į 
vietinę metodistų šventovę (ją 
Slavėnų šeima lankė), kur buvo 
įneštas karstas su B.D. Slavėno 
palaikais, atėjo apie pora tūks
tančių vietinio miestelio aplink 
kurį yra išsidėstę ūkininkų pa
statai, gyventojų, o taip pat ne
maža lietuvių iš Čikagos bei ki
tų vietovių.

Tėvas - iš Lietuvos
Žuvusiojo tėvas Ronaldas, 

kuris, kaip ir daugumas pabėgė
lių nuo rusų Antrojo pasaulinio 
karo metu kartu su tėvais, būda
mas 4 metų amžiaus, pasitraukė 
iš Lietuvos ir vėliau atvyko į 
Ameriką. Pats buvo kariškis, 
tarnavęs JAV kariuomenės para
šiutininkų dalinyje, o išėjęs į at
sargą kurį laiką priklausė tam 
pačiam Ilinojaus Tautinės gvar
dijos daliniui, kaip ir jo žuvęs 
sūnus, ir kiti du jo vaikai — Eri
kas ir Markas buvo aktyvioje 
JAV kariuomenės tarnyboje. 
Reikia paminėti, kad Ronaldo 
mama yra komp. VI. Jakubėno 
sesuo - Halina Dilienė, o tėvas 
žinomas Lietuvos astronomas P. 
Slavėnas. Kaip tėvas sakė, jie 
visi norėjo atiduoti duoklę jų pa
sirinktam kraštui - Amerikai, 
kuriame jie įsikūrė ir rado gerą 
gyvenimą. Todėl tėvas į savo 
sūnaus žuvimą žiūrėjo kaip į at
sitiktinumą ir neišvengiamą da
lyką, kurie kare ar po jo gali at
sitikti.

Tačiau kitokios nuomonės 
buvo Brajanq motina, kuri yra 
didelė pacifiste, viešai spaudai 
pareiškusi teiginį, kad “mano 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.,o.ls..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

sūnų nužudė JAV prezidentas 
George Bush”.

Nors žuvusiojo tėvas Ronal
das yra išsiskyręs su Brajano 
motina (ji yra vokiečių kilmės 
Rosemarie Diez, buvusi univer
siteto profesorė), tačiau pajėgė 
primesti savo valią, kad pačios 
laidotuvės neturėtų karinių apei
gų, kokios normaliai yra skiria
mos JAV kariškiams. Ji atsisakė 
sūnų laidoti kariuomenės duota
me karste ir reikalavo, kad ant 
jo nebūtų JAV vėliavos ir karsto 
nelydėtų uniformuoti kariškiai.

Nei į šventovę, nei į kapines 
nebuvo leidžiami amerikiečių 
žiniasklaidos atstovai, kurių 
apie 30 turėjo laukti šaltame ore 
apie porą šimtų metrų nuo kapi
nių (beje, jos kaip tik buvo šalia 
tos metodistų šyentovės, ir kars
tas iš jos čia buvo per porą mi
nučių nuneštas iki laidojimo 
duobės).

Plačiai rašė žiniasklaida
Šį nesutikimą dėl laidojimo 

apeigų plačiai minėjo Čikagos 
didieji dienraščiai, televizija, ra
dijo stotys. Penktadienio ryte 
Čikagos didžioji radijo stotis 
WLS apie pusvalandį skyrė 
šiam reikalui ir per tą laiką buvo 
pareikšta programos vedėjų 
nuomonė, o taip pat ir klausyto
jų komentarai (jų dauguma buvo 
priešingi negu žuvusiojo mo
tinos).

Liūdna buvo matyti šį įvykį 
iš arti, dalyvaujant šiose laidotu
vėse. Tačiau šalia oficialių lai
dotuvių, kurių pobūdį diktavo į 
prieš karą akcija vedanti B.D. 
Slavėno motina, buvo atskirai 
suorganizuoti keli renginiai 
miestelio Veteranų namuose. 
Čia žuvusiojo tėvui buvo įteikti 
Brajano užtarnauti garbingi me
daliai — “Bronze Star” ir “Purple 
Heart”, o taip pat ir dvi JAV 
vėliavos. Tose apeigose buvo iš
sakyta nemaža gražių žodžių 
šiam žuvusiam JAV kariškiui, 
kuris atidavė savo “gyvybę už 
tai, kad pasaulyje vyrautų gėris 
ir taika”.

Atrodo, kad tokiai nuomo
nei pritarė ne vien tik žuvusiojo 
tėvas bei sūnūs, bet ir šimtai, 
tūkstančiai JAV lietuvių ir ame
rikiečių, kurie kovoja už geresnį 
gyvenimą pasaulyje. Lietuvių 
kilmės JAV kario Brajano žūtis, 
kaip buvo teigiama, nebuvo be
prasmė, o būtinybė šio tikslo 
siekime.

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

(Peter Maurin}
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Išlydėjus visuomenės veikėją
R. SAKALAITĖ- 

JONAITIENE
“Kokia didelė spraga atsira

do mūsų bendruomeniniame gy
venime”, tarė vienas iš atsisvei
kinančių su a.a. dr. Silvestru Če
pu Toronte. Jis žodžiu išsakė 
mintį visų, kas dr. Čepą pažino 
veiklos baruose. Velionis išmy
nę ne tik pėdas, o ištisus takus 
lietuviškoje Kanados veikloje 
savo nenuilstamu darbu ir rū
pesčiu.

Gimęs 1922 m. balandžio 
20 d. Minionių kaime, Raseinių 
valsčiuje, Silvestras Čepas buvo 
šeštas iš septynių vaikų. Turėjo 
keturias seseris - Oną, Moniką, 
Rozaliją ir Mariją, du brolius — 
Joną ir Petrą. Petras mirė dar 
vaikas būdamas.

Silvestras mokėsi Raseinių 
gimnazijoje ir po to stojo į Kau
no universitetą mokytis veteri
narijos. Studijavo trejus metus. 
Karo metu pasitraukė Vokieti
jon į Dresdeną su seseria Mari
ja. Gavęs rekomendaciją iš vo
kiečio veterinarijos gydytojo, 
dirbusio Lietuvoje su vokiečių 
kariuomene, jis iš Dresdeno nu
vyko į Leipcigą, kur buvo viena 
žymiausių veterinarijos mokyk
lų visoje Europoje. Ten baigė 
veterinarijos mokslus 1945 m. 
Stengėsi vykti į JAV (du dėdės 
gyveno prie Čikagos), tačiau dėl 
imigrantų skaičiaus apribojimo 
nepasisekė gauti leidimo.

Pagaliau 1947 m. atvyko į 
Kanadą pagal sutartį. Už kelion
pinigius metus atidirbo ūkyje. 
Išmokęs anglų kalbą, išlaikė ve
terinarijos egzaminus. Gavo 
darbą “Agriculture Canada” mė
sos priežiūros srityje, kur išdir
bo 37 metus - išėjo į pensiją 
1987 m. Jis buvo pirmas užsie
nyje išsimokslinęs veterinaras 
savo skyriuje.

Su . Emilija Abromaityte 
1950 m. vasario 18 d. sukūrė 
šeimą. Gimė keturi vaikai - Al
gis (1951 m.), Linas (1954 m.), 
Rimas (1959 m.) ir Danutė 
(1964 m.).

A.a. Silvestras su Emilija 
užaugino gražią šeimą, sulaukė 
septynių vaikaičių. Bet šio 
darbštaus daržininko sode buvo 
ir kiti medžiai, kuriuos jis ati
džiai sodino ir prižiūrėjo iki pat 
gyvenimo pabaigos. Ir tie me
džiai dar vis duoda vertingų 
vaisių.

Jis, kartu su savo bendra
minčiais, naujai į Kanadą imi
gravusiais idealistais katalikais 
padėjo steigti savaitraštį Tėviš
kės žiburius, Kanados lietuvių 
bendruomenę, Prisikėlimo kre
dito kooperatyvą, nuolat rūpino
si ne tik jų būkle, o vėliau ir Ka
nados lietuvių fondo, Anapilio 
sodybos veikla. Dalyvavo meti
niuose susirinkimuose, skatino 
kitus netingėti, dirbti lietuvybės 
išlaikymo darbus.

■ Jis buvo vienas iš jaunų vei
kėjų, kurie rinkosi Šv. Jono 
Krikštytojo klebonijoje Toronte. 
Jie 1949 m. žiemą užsimojo pra
dėti spausdinti savaitraštį Tėviš
kės žiburius. Velionis buvo lei
dėjų - Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” il
gametis pirmininkas ir valdybos 
narys, pasitraukęs iš valdybos 
prieš keletą metų. Iki paskutinės 
ligos kas antradienį aplankyda
vo Tėviškės žiburių spaustuvę, 
paskaityti paruošto laikraščio

PADĖKA
MYLIMA MAMA IR MOČIUTĖ

A+A
ANGELĖ PALČIAUSKAITĖ- 

LEŠINSKIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2003 m. lapkričio 9 d.

Nuoširdžiai dėkojame prel. Jonui Staškevičiui už su
teiktą Ligonio Sakramentą, Rožinio maldas laidotuvių namuose, 
gedulines Mišias bei palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines. 
Ačiū karsto nešėjams, L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giesmes 
šventovėje.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už da
lyvavimą laidotuvių apeigose, pareikštas užuojautas, gražias gė
les, užprašiusiems šv. Mišias bei aukojusiems Tėviškės žibu
riams mamytės atminimui. Ypač nuoširdi padėka mieliems Tė
viškės žiburių bendradarbiams už jų pagalbą ir atjautą tokiomis 
sunkiomis mano gyvenimo dienomis. Jūsų visų parodyto man 
nuoširdumo niekada neužmiršiu.

Nuoširdus ačiū J. Gurklienei už paruoštus pietus, bend
radarbėms ir ponioms už pyragus.

Brangi Mamyte, tegul būna lengva Tau Kanados žemė. 
Ilsėkis ramybėje!

Liūdintys - dukra Aušra su vyru,
vaikaičiai Tomas ir Andrius

A.a. dr. SILVESTRAS ČEPAS

puslapių prie laužymo lentos, 
pasikeisti keliais draugiškais žo
džiais su žiburiečiais. Jo buvo 
gana modernus galvojimas — pa
vyzdžiui, jo buvo pasiūlyta TŽ- 
iuose įvesti kompiuterius, mik
rofilmuoti visus 7z numerius.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyve jo įna
šas irgi buvo svarus. Buvęs pir
muoju pirmininku kooperatyvo, 
įsteigto 1962 metais, jis lydėjo 
kooperatyvo augimą ir veiklą 
keletą dešimtmečių. Jo iniciaty
va šis kooperatyvas buvo pirma
sis, paaukojęs $100,000 Pagal
bos Lietuvos vajui. Jis taip pat 
buvo kasmetinės Kanados vi- 
suomenininko-kultūrininko pre
mijos sumanytojas.

Kanados lietuvių bendruo
menės Krašto valdybai a.a. S. 
Čepas vadovavo nuo 1968 iki 
1971 metų. Jo rūpesčiu buvo 
pradėtas valdybos artimas bend
ravimas su apylinkėmis, Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos 
veiklos pagyvinimas ir KLB 
raštinės įsteigimas bei veiklos 
išplėtimas. Ilgus metus jo tėviš
kas, įžvalgias pastabas galima 
buvo išgirsti ne tik metiniuose 
KLB tarybos, bet ir KL fondo, 
Anapilio sodybos ir kitų organi
zacijų susirinkimuose.

Velionis nebuvo linkęs ra
šyti spaudoje, bet neretai kalbė
jo įvairiomis progomis. Kalbė
damas Vasario 16-osios minėji
me St. Catharines 1970 metais, 
jis apibūdino Vasario 16-tosios 
lietuvį patriotą. Jis turįs būti sa
vo dvasia, savo prigimtimi išsi
laikęs lietuviu, gerbiantis savo 
tėvų kalbą, papročius, besidi
džiuojantis savo didinga tautos 
istorija, ginantis savo tautos gar
bę, nepaprastai mylintis tėvynę, 
už ją besiaukojantis. Toks iš tik
rųjų buvo jisai pats. Savo kalbo
je jis taip pat skatino lietuvius 
žodžiais, kurie tinka ir šiandien: 
“Būkime vieningi ir nesiginčy
kime dėl neesminių reikalų. My
lėkime vienas kitą, būkime atlai
dūs vienas kitam, nes visi esame 
tos pačios motinos tėvynės 
vaikai...”

Ši stipri, plačios veiklos as
menybė užgeso staigiai. Ką tik 
matei dr. Čepą sveiką susirinki
me, o vos vasarai pasibaigus už
geso. Tačiau liko negęstantis jo 
įvaizdis draugų ir veikėjų akyse, 
kaip visur dalyvaujantis, viskuo 
besidomintis, šmaikščia žemai
tiška replika prajuokinantis, bet 
ir tvirtu žiburiu nušviečiantis 
veiklos kelią ateities kartoms.

Velionis mirė 2003 metų rug
sėjo 1 dieną. Po gedulinių Mišių 
Prisikėlimo šventovėje palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje. Ilsėkis ramybėje!

mailto:tom.senkus@Sympatico.ca
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® LAISVOJE TEVfflEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
POSĖDŽIAVO JAV/SEIMO 

KOMISIJA
Lapkričio 17-21 d.d. Lietuvoje 

posėdžiavo Seimo ir JAV-LB ko
misija, kuriai vadovauja seimo na
rys socialliberalas Juozas Palionis 
bei JAV lietuvių bendruomenei at
stovaujantis Gediminas Leškys. 
Klausytojo teisėmis dalyvavo Ka
nados lietuvių bendruomenės pir
mininkė Rūta Žilinskienė. Posė- 
džuose buvo aptarta Lietuvos grįži
mo į tėvynę informacijos centro 
(LGTIC) veikla, sveikatos apsau
gos Lietuvoje problemos, Europos 
sąjungos finansinės paramos skirs
tymo ir kontrolės priemonės, vals
tybės politika vaiko gerovei bei šei
mos paramai, turizmo plėtra. EL- 
TA/LGTIC praneša, kad komisijos 
nariai lapkričio 20 d. lankėsi Birš
tone, apžiūrėjo kultūros centrą, Ne
muno kilpų regioninį parką, turiz
mo informacijos centrą.

SULAIKYTI NARKOTIKAI
Lapkričio 17 d. Lietuvos rytas 

praneša, kad Klaipėdos jūrų uoste 
per slaptą užduotį policijos parei
gūnai sulaikė didelę prekybos laivu 
atplukdytą narkotikų siuntą. į Lie
tuvą bandyta įvežti apie 300 kilog
ramų heroino ir hašišo, juodojoje 
rinkoje galintys kainuoti kelis ar 
net keliolika milijonų litų. Narkoti
kai buvo supilstyti į polietileno 
maišelius ir sudėti į jūrinį talpiklį. 
Tai gali būti viena didžiausių ryti
nės Baltijos pakrantės valstybių 
uostuose sulaikytų kvaišalų siuntų, 
kurią siekė įvežti narkotikais pre
kiaujančios tarptautinės nuskalsta- 
mos grupuotės. Narkotikus atpluk
dė laivas “Ysseldijk” su Olandijos 
vėliava iš Bremerhafeno uosto Vo
kietijoje.

NUTEISTAS GANDRAŠAUDYS
Šilutės rajono apylinkės teis

mas nubaudė 15 gandrų iššaudymu 
ir vieno jų sužalojimu kaltintą bu
vusį Panemunės kelio posto muiti
ninką 31 metų Marių Dulaitį. Teis
mas jam paskyrė dvejų metų lais
vės atėmimą, bausmės vykdymą 
atidedant dvejiems metams, įparei
gojo dvejus metus nekeisti gyvena
mosios vietos ir per vienerius me
tus padengti gamtai padarytą žalą - 
7920 litų. Jo visureigis ir me
džioklinis šautuvas konfiskuoti. Jo 
bendrininkas, Šilutės žemės ūkio 
mokyklos studentas 19 metų Artū
ras Vindžigelskis nubaustas 6 mė
nesių laisvės atėmimu, bausmės 
vykdymą atidedant metams. Jis taip 
pat įpareigotas atlyginti gamtai pa
darytą žalą. Jie liepos 28 rytą per 
keturias valandas važinėdami iš
šaudė 15 gandrų, kol vienos so
dybos gyventojai užsirašė mašinos 
numerius ir iškvietė policiją.

PADAUGĖJO POILSIAUTOJŲ
Lietuvos kaimo sodybose per 

devynis šių metų mėnesius poilsia
vo 137,400 žmonių, rašo EL- 
TA/LGTIC. Pernai per tą patį lai
kotarpį jų buvo tik 100,300. Dau
giausia poilsiautojų buvo Aukštaiti
joje ir Žemaitijoje, mažiau - Dzūki
joje. Lietuvos kaimo turizmo vers-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Į Lougheed Funeral 
Home

| Žmonės, kurie atjaučia kitus
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lininkai pagal SAPARD ir PHARE 
programas gavo apie 2 mln. litų. 
Šiomis lėšomis finansuojami keli 
stambūs projektai - Trakų rajone 
Bieliniu sodyba, Kretingos rajone J. 
Šoblinskienės sodyba, Raseinių ra
jone specializuota sodyba žvejybai 
“Karpinė”, R. Aniulio sodyba 
“Kirkšnovė”, skirta seminarams ir 
konferencijoms, Kauno rajone Za- 
lensų sodyba. Šiemet 37 naujos kai
mo sodybos pasirengusios pradėti 
darbą. Vis sparčiau augantis kaimo 
turizmas tampa konkurentu kuror
tams bei viešbučiams ir gana pigų 
pasirinkimą poilsiautojams, pasak 
Lietuvos kaimo turizmo organizaci
jos vadovės Reginos Sirusienės. 
Bendradarbiavimo sutartys pasira
šytos su kitų valstybių visuomeni
nėmis turizmo organizacijomis Es
tijoje, Latvijoje, Čekijoje, Slovėni
joje, Ukrainoje ir Gudijoje.

SULAIKYTI AUTOMOBILIŲ 
VAGYS

Šiaurės Vokietijoje policija bei 
prokuratūra susekė ir sulaikė 35 
lietuvius ir 4 vokiečius, per sieną 
gabenusius vogtus automobilius bei 
jų dalis. Iškeltos trys bylos dėl 
stambios organizuotos vagystės. 
Kaip rašo Lietuvos rytas (2003.XL- 
18), ši automobilių vagių iš Lietu
vos gauja - bene didžiausia, pasta
ruoju metu sulaikyta Vokietijoje. 
Lietuviai kaltinami vasario-rugsėjo 
mėnesisias Hamburge, Berlyne, 
Šlėzvigo-Holšteino, Brandenburgo, 
Žemutinės Saksonijos ir Meklen
burgo Priešakinės Pomeranijos že
mėse pavogę daugiau kaip 300 au
tomobilių. Vagys labiausiai vertino 
vokiškus automobilius - tik naujus 
ir apynaujus “Mercedes-Benz”, 
“BMW, “Audi” ir “Volkswagen”. 
Pagrobtų mašinų vertė - keliolika 
milijonų eurų. Daugelis automo
bilių pagrobti gatvėje, nuomotose 
patalpose buvo ardomi dalimis per
vežimui per sieną. Nemanoma, kad 
sugauti gaujos vadai yra vagysčių 
užsakovai.

PLĖS DARBO PARTIJĄ
ELTOS/LGTIC žiniomis, ne

seniai įsisteigusi Darbo partija pra
deda rengti suvažiavimus įvairiuose 
Lietuvos rajonuose, tikisi steigti 
juose partijos skyrius. Lapkričio 11 
d. vyko Darbo partijos suvažiavi
mas Širvintų rajone, vėliau jie ren
giami bus Švenčionyse, Tauragėje, 
Kretingoje, Šilutėje ir Klaipėdoje. 
Pirmininkas, seimo narys Viktoras 
Uspaskichas tvirtina, jog partija įs
teigta “tam, kad dirbtume, o ne tuš
čiai dalytume pažadus”. Steigiama
jame suvažiavime spalio 18 dalyva
vo per 1,000 Lietuvos piliečių.

REMONTUOTA PARDUOTUVĖ
Lapkričio 15 d. atsidarė ilgiau 

kaip metus remontuota Vilniaus 
centrinė universalinė parduotuvė. 
Atidarymo proga surengtas muzi
kos ir šokio spektaklis Opera irt da 
House su baleto ir “breiko” šoke-' 
jais bei džiazo improvizacijomis, 
parodytas praėjusią vasarą Palan
goje ir Vilniaus “Forum Palace”. 
Remontas kainavo apie 40 mln. li
tų. Penkiuose prekybos centro 
aukštuose įsikurs apie 100 įvairių 
parduotuvių, nuo maisto produktų 
iki drabužių, papuošalų ir buities 
technikos. Parduotuvės plotas padi
dintas penktadaliu. Numatoma, kad 
investicijos į centro remontą atsi
pirks per dešimtmetį. RSJ 

prZMhAZ FOUR seasons 
iXJZZFlrXV REALTY LIMITED
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Pirmoji Vilniaus elektrinė jėgainė, dabar atnaujinta, dešiniajame Neries krante prie naujojo Mindaugo tilto
Nuotr. Ž. Beliausko

Lietuvos misijonieriai iš kitų šalių
Kunigai ir vienuoliai, kuriuos Lietuvon pakvietė Vilniaus arkivyskupas Audrys Bačkis

IRENA ROSS
Būnant Vilniuje spalio mė

nesio gale, vieną sekmadienį te
ko pabendrauti su sesele Nijole 
Sadūnaite. Dienos eigą pradėjo
me šv. Mišiomis jos lankomoje 
šventovėje, po to apžiūrėjom pa
rapiją. Paaiškėjo, kad tai nuos
tabi parapija, priklausanti vie
nuolynui, kuris čia įsisteigė 
1993 metais. Šv. Jono Evange
listo vienuolija, kuri globoja šį 
vienuolyną ir šią parapiją, buvo 
įsteigta Rimont mieste, Prancū
zijoje, 1977 metais. Ją įsteigė 
domininkonas teologas ir filoso
fas kun. Marie Dominique Phil
ippe, O.P. (dabar 91 metų am
žiaus).

Tai vienuolijai priklauso ir 
Šv. Jono kontempliatyvių seserų 
vienuolynai. Šiuo metu Vilniuje 
jų vienuolyne yra dvylika sese
lių. Jų pastatas - šalia šios para
pijos kitų pastatų. Jos taip pat 
dalyvavo šv. Mišiose ir jose pa
sireiškė savo giedojimu labai 
nuniokotoje šventovėje. Žmonės 
sėdi ant suolų iš nešlifuotų lentų 
ir klūpo ant šiaudiniais kilimais 
išklotų grindų. Ši vienuolija ga
vo pripažinimą Romoje 1993 m. 
Šiuo metu Šv. Jono Teologo vie
nuolija turi iš viso 50 vienuoly
nų, 550 vienuolių ir 220 kunigų.

Mišiose Šv. Jono šventovėje 
dalyvauja daugiausiai jauni 
žmonės: studentai ir daug jaunų 
daugiavaikių šeimų. Prieš pat 
pamokslą visi vaikai pereina į 
atskirą kambarį, kur su jais užsi
ima tikybos temomis kiti vie
nuoliai. Po pamokslo visi grįžta 
į Mišias.

Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Elijas (apie 40 metų 
amžiaus). Po Mišių paaiškėjo, 
kad jis yra olandas, atvykęs į 
Vilnių 1997 metais, visai nemo
kėdamas lietuvių kalbos. Nors 
jis turi truputį pastebimą akcen
tą, jo lietuvių kalbos mokėjimas 
nuostabus. Pasakė labai pras
mingą, turiningą pamokslą be 
jokių užrašų (ir be kalbos klai
dų!). Aišku, skaito ir vietinę 
spaudą, nes dieną prieš tai pasi
rodė joje smarkiai Lietuvos 
Bažnyčią šmeižiantis straipsnis. 
Jis tą temą irgi palietė savo pa
moksle.

Pabaigus pašnekesį su kun. 
Elijumi, pasikalbėjome su broliu 
Petru-Andriumi (Frėre Pierre- 
Andrė), kuris dar nėra atlikęs 
savo galutinių įžadų. Tai jaunas 
27 metų vyras, į Vilnių atvykęs 
prieš pusantrų metų. Sužinojęs, 
kad aš iš Kanados, jis man su 
malonumu pabrėžė, kad jis Lie

Brolis Petras Andrius, Šv. Jono Teologo kongregacijos vienuolis. Salia 
- šio straipsnio autorė Irena Ross

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Tėvas Elijas, kunigas ir Šv. Jono Teologo kongregacijos vienuolis. Šalia
- seselė Nijolė Sadūnaitė, viena iš parapijiečių Nuotr. L Ross

tuvoje vienintelis misijonierius 
iš Kanados - tai jam patvirtino 
Kanados ambasada Vilniuje. Jo 
tikras vardas/pavardė - Simon 
Roy. Gimė ir augo Kvebeko 
provincijoje, St. Malo kaime, 
netoli Sherbrooke miesto. Uni
versitetą lankė Domininkonų 
kolegijoje Otavoje, o po to me
tus studijavo Prancūzijoje. Šiuo 
metu jis taip pat mokosi lietuvių 
kalbos. Mokytojas ateina tris 
kartus per savaitę, o be to, mo
kosi bendraudamas su jaunimu.

Brolis Petras-Andrius žavisi 
Lietuvos gamta, kuri jam prime
na jaunystę, praleistą tėvo ūkyje 
Kvebeke. Dirba su gatvės vai
kais Vilniuje. Šie vienuoliai yra 
įsteigę pensionatus tokiems vai
kams pačiame Vilniuje ir už jo 
ribų kitose vietovėse, juos pri
žiūri, rūpinasi jų mokslu ir mo
raliniu ugdymu.

Šio vienuolyno vyresnysis 
yra kun. Reno Marie iš Pran
cūzijos, kuris turi Lietuvos pasą. 
Jo pačiam paprašius, pasas buvo 
išduotas. Spalio mėn. gale jis 
buvo išvykęs į Prancūziją vie
nuolyno reikalais. Bet sutikau jo 
brolį, taip pat vienuolį - brolį 
Pranciškų Reginaldą, kuris taip

Sudbury, Out.
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sudburio apylinkės lietu
viams bus Kristaus Karaliaus šven
tovėje gruodžio 6, šeštadienį. Išpa
žinčių bus klausoma 1 v.p.p., o Mi
šios bus 1.30 v.p.p. Susikaupimą 
ves prel. Jonas Staškevičius.

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo šven-. 
tovėje gruodžio 7, sekmadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2 v.p.p., o 
Mišios bus 3 v.p.p. Susikaupimą 
ves prel. Jonas Staškevičius. 

pat dirba su jaunimu. Ant sienos 
iškabinta daugybė nuotraukų jo 
surengtos ekskursijos dviračiais iš 
Vilniaus į Nidą su 32 jaunuoliais.

Šie vienuoliai (iš viso sep
tyni Vilniuje, iš kurių penki 
prancūzai) taip pat rengia vasa
ros stovyklas jaunimui ir jau
nom šeimom.

Pažymėtina, kad Mišių metu 
nebuvo rinkliavos. Jų, pasirodo, 
nebūna šioje parapijoje. Ji išsi
laiko iš geradarių aukų iš Pran
cūzijos ir Vokietijos. Kadangi 
tos aukos skiriamos gyvybi
niams rūpesčiams, todėl nėra 
lėšų šventovės remontui. Bet 
prie vieno šoninio altoriaus 
buvo remonto pastoliai. Taip pat 
centrinis altorius gražiai atnau
jintas. Tie labai kuklūs remontai 
atlikti valstybės lėšomis. Atre
montuoti visą šventovę kainuotų 
daug milijonų litų, kurių šie vie
nuoliai neturi.

Edmonton, Alta.
Marija GUDJURGIENĖ, sū

nus Paulius, dukterys Rūta ir 
Daina, pagerbdami tėvelio dr. Po
vilo Gudjurgio ir dukters/sesutės 
Lydijos Gudjurgytės šviesų atmini
mą, atsiuntė $2000 auką skirtą naš
laičių kaimui, “Vaiko tėviškės na
mai” Lietuvoje.

Savo laiške M. Gudjurgienė ra
šo: “Šis mėnuo skirtas mirusiųjų 
prisiminimui. Dukterį palaidojom 
prieš metus, o atrodo, kad tai buvo 
tik vakar. Liūdėdami prisimenam ją 
kiekvieną dieną. Vyras mirė prieš 
23 metus pačiame savo amžiaus 
stiprume”.

Ši šeima savo skausmą įpras
mino auka likimo nuskriaustiems 
vaikams. Ta pagalba vaikų kaimui 
šiuo metu yra ypatingai svarbi. Mes 
prašome Aukščiausiąjį, kad leistų 
laikui užgydyti skaudžias netekties 
žaizdas ir dėkojame šeimai už taip 
reikalingą pagalbą našlaičių kai
mui. KLKM dr-jos c. valdyba

London, Ont.
A.a. JŪRATĖ MII ALAITĖ- 

OKMANIENĖ po sunkios ligos 
mirė lapkričio 6 d., sulaukusi 57 m. 
amžiaus.. Velionė buvo pašarvota 
O’Neil laidotuvių namuose. Mal
das prie karsto vedė kun. K. Kak
nevičius, jusirinkus gausiam gimi
nių, draugų ir parapijiečių būriui. 
KLB Londono apylinkės pirminin
kas Algis Švilpa tarė nuoširdų atsi
sveikinimo žodį bendruomenės ir 
“Pašvaistės” choro vardu. Velionė 
keletą metų Mišių metu mūsų šven
tovėje vargonavo pritardama choro 
giesmėms. Nors ir susirgusi, kada 
tik sveikata leido, ji nuoširdžiai at
liko savo pareigą, neatsisakydavo 
vargonuoti, nes buvo labai reikalin
ga ir parapijai, ir lietuvybės palai
kymui. Tuo ji nusipelnė parapijie
čių didelę pagarbą ir paliko visų 
mūsų širdyse taurų atminimą.

Lapkričio 10 d. velionės paly
dėti į amžino poilsio vietą Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje Ši
luvos Marijos šventovėje susirinko 
daug žmonių. Gedulines Mišias at
našavo kun. K. Kaknevičius. Mišių 
metu giedojo “Pašvaistės” choras, 
akompanavo Andrius Petrašiūnas, 
jn. Giliame liūdesyje liko 2 velio
nės sūnūs, motina, brolis, sesuo, ki
ti giminės bei artimieji. Londono 
apylinkė liūdi dėl taurios parapi
jietės netekties, velionę ilgai pri
mins nutilę vargonų garsai mūsų 
šventovėje. A.V.

JA Valstybės
JAV apeliacinis teismas spa

lio 9 d. panaikino, kaip skelbia 
BNS, paskutines kliūtis deportuoti į 
Lietuvą Floridos valstijos gyvento
ją Algimantą Dailidę, 82 m. am
žiaus, įtariamą dalyvavusį nacių 
okupuotoje Lietuvoje nusikaltimuo
se žydams. Apeliacinis teismas pri
tarė Floridos valstijos teismo spren
dimui deportuoti A. Dailidę. Jis įta
riamas 1941 m. dalyvavęs suimant 
žydus, mėginusius pasislėpti nuo 
nacių sunaikinimo. Teismo teigi
mu, A. Dailidė 1941-1944 m. tarna
vo nacių vadovaujamoje Lietuvos 
saugumo policijoje. įtariamasis į 
JAV atvykęs 1950 m., imigracinei 
valdžiai pareikškęs, kad karo metu 
Lietuvoje dirbęs eiguliu. 1997 m. 
Ohio valstijos teismas atėmė iš A. 
Dailidės JAV pilietybę. Teisingu
mo departamento Specialiųjų tyri
mo biuro vadovas E. Rosenbaum 
teigė, kad “laisvanoriškai” pade
dant koloborantams. tokiems kaip 
Dailidei, naciai vos per kelis mėne
sius 1941 m. rudenį sunaikino apie 
60,000 Vilniaus žydų. Lietuvos ge
neralinės prokuratūros specialiųjų 
tyrimų skyriaus vyriausias prokuro
ras R. Valentavičius pareiškė, kad 
teisiniai veiksmai, liečiantys A. 
Dailidę, bus pradėti gavus oficia
lius dokumentus.

Sibiras
Jakutijos Nerčingo miesto 

lietuviai džiaugiasi laiške, kad juos 
aplanko Gudijos lietuvių laikraštis 
Lietuvių godos. Jame rašoma, kad 
šios vietovės lietuviai nepamiršę 
lietuvių kalbos, ir jiems yra brangi 
Gervėčių žemė, kurioje žengė pir
muosius gyvenimo žingsnius. Kai 
juos aplanko Lietuvių godos, tai bū
na didelė šventė. “Susitinkame su 
svajonių ir sapnų žeme, prisimena
me tėvus, kaimynus”, - rašoma laiš
ke (Lietuvių godos, 2003 m., 8 nr.). 
Jie savo gyvenvietėje įsteigę “Ger
vėčių” klubo skyrių, jaučiasi sau
gesni, lyg vienos šeimos nariai. Jie 
norėtų, kad Lietuvių godos juos lan
kytų visada, nes jie jose randa žinių 
iš gimtojo krašto ir Lietuvos. “Ger
vėčių” klubo skyrių sudaro: Vero
nika Vaičiulytė, gimusi Rimdžiūnų 
kaime, Liudmila ir Jonas Užkoro- 
niai bei Leontina Jadzevičiūtė- 
Makliak, kurios senelis Motiejus 
Jadzevičius kilęs iš Gervėčių para
pijos, Giliūnų kaimo.
Gudija

Gervėčių krašto lietuvės D. 
Sys, N. Baranovskaja ir Damut šį 
rudenį pradėjo studijas Vilniaus pe
dagoginiame universitete. Jos yra 
baigusios Rimdžiūnų lietuvių vidu
rinę mokyklą kurioje išeinama pro
grama pagal Gudijos švietimo mi
nisterijos reikalavimus. Gudijos vi
durinių mokyklų baigimo pažymė
jimų laipsniai Lietuvoje yra verti
nami žemesniais. Todėl šios stu
dentės iš Gudijos negavo valstybės 
teikiamų stipendijų. “Gervėčių” 
klubo pirm. A. Augulis kreipėsi 
raštu į Vilniaus pedagoginio uni
versiteto rektorių prof. A. Gaižutį, 
pažymėdamas, kad Gudijoje yra la
bai blcga ekonominė būklė, ir stu
dentės iš Gervėčių neturinčios gali
mybių užmokėti už mokslą. Jų tė
vai dirba kolūkyje ir nėra dar gavę 
atlyginimų už pernykščius metus. 
Apie problemą kaip rašo A. Augu
lis, buvo kalbėta su Lietuvos švieti
mo ministeriu A. Monkevičiumi. 
Pastarasis pažadėjo šį klausimą iš
spręsti. Rektorius buvo prašomas 
minėtas studentes atleisti nuo mo
kesčio už mokslą. O jeigu nebūtų 
tokios galimybės, tai šį mokėjimą

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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A KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 0.75%
santaupas................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................1.55%
180 dienų indėlius............... .. 1.55%
1 m. term, indėlius.................2.25%
2 m. term, indėlius.................2.50%
3 m. term, indėlius.................2.75%
4 m. term, indėlius.................3.00%
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3 m. ind....................................2.75%
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atidėti, kol problema bus išspręsta. 
Gervėčiai, pasak A. Augulio, nori, 
kad šios studentės baigtų universi
tetą Lietuvoje ir grįžtų mokytojauti 
į Rimdžiūnų lietuvių vidurinę mo
kyklą.

Gudijos lietuviai pasigenda 
žinių iš šio krašto jų gyvenimo per 
Lietuvos radiją ir televiziją. Anks
čiau tokių įdomių žinių per Lietu
vos televiziją (LTV) pateikdavo 
žurnalistas B. Slavinskas. Mūsų go
dose klausiama, kodėl šio krašto 
lietuviai yra pamiršti? Ar jie esą 
Lietuvai jau nebeįdomūs? Lietuvos 
televizija skiria laiko ukrainie
čiams, gudams ir lenkams, infor
muodama apie šių kraštų žmones ir 
jų gyvenimą. Galėtų būti savaitinė, 
o blogiausiu atveju mėnesinė laida 
apie tautiečius, gyvenančius lietu
vių etninėse žemėse. Tai būtų sutei
kiama daugiau dvasinės stiprybės, 
saugojant savąją kultūrą, papročius 
ir kalbą
(Lietuvių godos, 2003 m., 8-9 psl.)

Britanija
Lietuvos didžiojo kunigaikš

čio Gedimino pirmo laipsnio ordi
nu buvo apdovanota Hilda Piščikie- 
nė, Britanijos lietuvių bendruome
nės veikėja. Apdovanojimo aktą
2002 m. birželio 14 d, pasirašė 
tuometinis Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus, o medalį š.m. liepos 5 d. 
Vilniuje įteikė dabartinis preziden
tas R. Paksas. Akte nurodoma, kad 
H. Piščikienė apdovanojama kaip 
“Lietuvos vaikų rėmimo fondo 
Jungtinėje karalystėje steigėja ir 
sekretorė, ilgametė humantarinės 
pagalbos Lietuvos sveikatos įstai
goms iniciatorė ir organizatorė”. Ji 
su kitų pagalba, ypač jau mirusia F. 
Senkuviene, pajėgė į Lietuvą iš
siųsti sveikatos priežiūros įstai
goms pačių būtiniausių dalykų už 
šimtus tūkstančių svarų. Tą dieną 
medalius įteikiant prezidentūroje 
įvyko priėmimas ir koncertas, ku
riame dalyvavo H. Piščikienė ir jos 
talkininkė R. Salominienė.
(Europos lietuvis, 2003 m., 10 nr.)

Australija
A.a. Julius Každailis, neseniai 

atšventęs 95-rių metų sukaktį, mirė 
rugsėjo 9 d. slaugos namuose Gee- 
longe. Velionis gimė 1908 m. vasa
rio 16 d. Krapštikių kaime, Alsė
džių valsč., Telšių apskr. pasiturin
čių ūkininkų šeimoje. Julius buvo 
gabus mokslui, bet tėvų nutarimu 
turėjo likti ūkyje. Sovietams okupa
vus Lietuvą dalis šeimos buvo iš
vežta į Sibirą. Antrą kartą sovie
tams ateinant į Lietuvą velionis su 
broliu Juozu pasitraukė į Vokietiją 
Čia Bavarijoje darbavosi sandėlio 
vedėju. Atvykęs į Australiją ir atli
kęs darbo sutartį, apsigyveno Gee- 
longe, kur įsidarbino ūkio mašinų 
įmonėje, vėliau Fordo automobilių 
įmonėje. Būdamas 51 metą vedė 
Juliją Tamošauskaitę-Raibužienę. 
Atšventus 25-rių metų vedybinę su
kaktį, žmona iškeliavo amžinybėn. 
Vienas pats dar išgyveno 19 metų. 
Velionis buvo nuoširdus lietuviškų 
organizacijų rėmėjas, padėjo statyti 
ir rėmė Lietuvių Namus, prenume
ravo ir skaitė lietuvišką spaudą... 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 12 d., ge
dulines Mišias Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje atnašavo vietos kunigas 
M. Fitzpatrick ir kun. A. Šimkus. 
Pastarasis pasakė ir pamokslą apie 
kataliko gyvenimo kelią į amžiny
bę. Atsisveikinimo žodį tarė velio- 
nies draugas J. Gailius. Palaidotas 
Geelongo miesto Rytų kapinėse. 
Šermenų pietūs vyko parapijos sa
lėje, paruošti Lietuvių katalikių 
moterų draugijos. (Tėviškės aidai,
2003 m., 20 nr.) j, Ąn(Jr,
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Novelių vakaras Veliuonoje
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Lietuvoje nuo seno vyksta 
nemaža įvairių renginių, skirtų 
poezijai bei poetams. Tai ir kas
metinis Poezijos pavasaris, ku
rio metu keletą dienų daugelyje 
vietų skamba poezijos posmai ir 
poetų žodis. Tai ir vis labiau iš
siplečiantis “Poetinis Druskinin
kų ruduo”. Neretai įvyksta ir 
šiaip poezijos popietės, ir poetų 
jubiliejiniai vakarai, ir naujų 
poezijos knygų sutiktuvės. O 
mūsų prozininkai, kuriantys no
veles, apysakas, romanus, tokių 
renginių metu dažniausiai pasi
jusdavo tarytum nuošalyje ar 
šešėlyje.

1976 m. Jurbarko rajono 
Veliuonos krašte buvo sumanyta 
pradėti rengti novelės vakarus. 
Juos nuoširdžiai palaikė ir vieti
niai žmonės, ir mūsų rašytojai - 
novelistai. Iš pradžių nemaža 
metų tie vakarai vyko Klangių 
kaime rašytojo Petro Cvirkos 
memorialinėje sodyboje - kieme 
ar klojime. Prieš kurį laiką vėt
rai nugriovus klojimą, buvo nu
tarta toliau novelės vakarus 
rengti Veliuonos kultūros na
muose. Sis literatūrinis renginys * 
vyko kasmet, tik pertvarkos 
laikotarpiu buvo kažkaip nutrū
kęs trejetą metų.

Š.m. spalio 29 d. Veliuonoje 
įvyko tradicinis - jau dvidešimt 
penktasis! - novelės vakaras. į jį 
atvyko grupės rašytojų ir iš Vil
niaus, ir iš Klaipėdos. Pakeliui 
jie aplankė P. Cvirkos memo
rialinę sodybą ir susitiko su lite
ratūros mylėtojais Vadžgiryje.

Vakarą pradėjo Jurbarko 
kultūros namų folklorinis an
samblis “Imsrė”, padainuoda
mas tautosakininko Antano Juš
kos XDC šimtmečio viduryje Ve
liuonos apylinkėse surinktas dai
nas. Veliuonos seniūnas Mindau
gas Šlepševičius pasidžiaugė,

r<NKSS> 'SS>rSS>

“Atsimink išėjusį”
Vienas iš veiksnių, rodančių 

tautos kultūrą, yra mirusių pa
gerbimas. Lietuviai ypač lanko 
ir puošia savo artimųjų kapus. 
Lapkričio 2 d. yra skirta mirusių 
atminimui. Lietuvoje ši diena - 
Vėlinės yra labai įspūdingai pa
minima — kapinėse dega žvaku
tės, skamba gedulinga muzika.

Norima, kad ir išeivijoje ši 
diena būtų kuo prasmingiau mi
nima. Jau antri metai šio darbo 
Toronte-Mississaugoje ėmėsi 
muzikė A. Šarpytė. Į mažutę 
Anapilio sodybos parodų salę 
spalio 26 d., 12.30 v.p.p., susi
rinko nemažai žmonių pasiklau
syti priešvėliniam susikaupimui 
skirtos meninės programos Atsi
mink išėjusį, kurią atliko “Atža
lyno” tautinių šokių grupė, ka
merinis orkestras “Lyra”, jaunų
jų smuikininkų ansamblis “Ly- 

Vėlinių renginio “Atsimink išėjusį” Mississaugos Anapilio patalpose 
programos atlikėjai Nuotr. P. Stroz

Vėlinių renginio “Atsimink išėjusį” programos atlikėjai — “Lyros” ir “Lyrelės” kamerinių orkestrų nariai su 
vadove A. Sarpyte Nuotr. P. Stroz

kad veliuoniečiai vis labiau su
sidomi novelės vakarais - šįsyk 
didoka kultūros namų salė vos 
talpino atėjusius, - kad atvyksta 
vis nauji rašytojai - dargi niekad 
čia nebuvę.

Pirmasis pakilo skaityti iš 
Vilniaus atvykęs žinomas rašy
tojas Mykolas Sluckis, gimęs 
1928 m. Panevėžyje. Jis yra 
išleidęs 6 novelių knygas, 7 ro
manus ir keletą knygų vaikams. 
Pastarosiomis dienomis iš spau
dos išėjo nauja jo knygą Išsipil
dymas ne pagal Joaną, kurioje 
yra romanas ir 6 novelės. 1987 
m. M. Sluckis buvo apdovano
tas P. Cvirkos literatūrine pre
mija už romaną , Medžliepis, 
vaizduojantį to meto kaimo gy
venimą. Rašytojas perskaitė sa
vo naujausią novelę Troleibuso 
anekdotai, kurioje buvo ir mies
to aktualijų, ir kitokių vaizdų. 
Paskum kalbėdamas M. Sluckis 
prisiminė, kokią didelę reikšmę 
jo kartos jauniesiems rašytojams 
turėjo P. Cvirkos asmenybė, o 
ypač jo kūryba.

Vytautas Girdzijauskas 
susirinkusiems buvo gerai pažįs
tamas. Mat jis 1930 m. gimęs 
Jurbarko rajono Bulzgeniškių 
kaime. 1971 m. išleido pirmąjį 
novelių rinkinį Trys moterys ir 
vienas vyras. Vėliau pasirodė jo 
kelios apysakos ir romanai. 
Naujausias romanas Palūkėk, 
mirtie skaitytojams buvo prista
tytas 2001 m. V. Girdzijauskas 
aktyviai palaiko novelių vakarų 
Veliuonoje tradiciją, padeda 
juos organizuoti. Rašytojas per
skaitė novelę Šiek tiek apie au
tomobilius iš rašomo novelių ro
mano Valinčius. V. Girdzijaus
kas dabar gyvena Vilniuje, dirba 
Rašytojų sąjungos leidykloje.

Trečioji iš sostinės atvykusi 
rašytoja buvo Laura Sintija 

relė” ir skaitovai.
Koncertą pradėjo A. Šivic- 

kytės sukurta daina Atminsiu ta
ve autorė ir Stefan Nasovič. B. 
Nagienė iš Montrealio skaitė A. 
Brazdžionio, K. Bradūno, H. 
Nagio kūrybos eilėraščius. Tai 
buvo tarsi prisilietimas, bendra
vimas su mirusiais: tėvu, broliu, 
motina... su protėvių vėlėmis 
begaliniame Viešpaties pasau
lyje.

Nepaprastai įspūdingai buvo 
atlikta XIV š. senolių liaudies 
daina Aušta aušrelė. Ją atliko 
“Atžalyno” tautinių šokių gru
pės šokėjai, choreografė ir atli
kėja Angelė Biondi, solistai - A. 
Šarpytė, Laima Gaižutienė, Elo
na Punkrienė.

Būtų gera, kad toks rengi
nys ateityje vyktų per pačias 
Vėlines. g Pabricicnė 

Černiauskaitė, gimusi 1976 m. 
Vilniuje. Ji studijavo universite
te lietuvių filologiją. Debiutavo 
1994 m. novelių rinkiniu Trys 
paros prie mylimosios slenksčio. 
Šiemet pasirodė jos antroji kny
ga Liucė čiuožia, kurioje iš
spausdintos 2 novelės ir 3 pje
sės. L. S. Černiauskaitė per
skaitė keletą nuotaikingų pusla
pių iš savo naujausio kūrinio.

Paskum kilo vienas po kito 
iš Klaipėdos atvykę rašytojai — 
visi trys petingi vyrai - visi trys 
gimę 1950 m. - visi trys dzūkai.

Juozas Šikšnelis, gimęs Va
rėnos rajono Švendubrės kaime, 
1973 m. Vilniaus universitete 
įsigijęs bibliotekininko specialy
bę, dabar dirba Klaipėdos Ievos 
Simonaitytės bibliotekoje. Jis ne 
tik bibliotekininkas, ne tik pro
zaikas ir dramaturgas, bet dar ir 
tautodailininkas. 1991 m. pasi
rodė jo pirmoji knyga Štilis, 
kurioje išspausdintos novelės ir 
apysaka. Po to dar parašė ir 
išleido 10 romanų, daugiausia 
detektyvinių. Už romaną Kry
žiau žalio medžio 2001 m. J. 
Šikšnelis gavo I. Simonaitytės ir 
Žemaitės premijas. Kai kurias 
knygas pasirašė slapyvardžiu 
Raidas Dubrė. Šiemet pasirodė 
naujas novelių rinkinys Angelas 
mėšlyne. Iš šio rinkinio rašytojas 
ir perskaitė šmaiščią novelę 
Laukimas.

Algirdas Kuklys, nors gimęs 
Kretingoje, tačiau jo tėvai atsi
kėlę iš Dzūkijos. 1980 m. baigė 
Vilniaus universitetą. Dabar jis 
ir keramikos meistras, ir daini
ninkas. 1998 m. pasirodė jo no
velių rinkinys Veidrodis ir 1999 
m. - Keleiviai. Šiais metais pas 
skaitytojus nukeliavo jo roma
nas Žiūrėjimas į tamsą. A. Kuk
lys vakaro dalyviams perskaitė 
novelę Bjaurus nuotykis.

Rimantas Černiauskas gimė 
Alytaus rajono Dauguose. 1973 
m. baigė Vilniaus universitete 
matematikos fakultetą. Literatū
rinį kelią pradėjo eilėraščiais. 
1980 m. išleido pirmą novelių 
knygą Šiapus debesų. Vėliau iš
leido dar 6 novelių rinkinius, 
parašė pjesių ir knygelių vai
kams. R. Černiauskas perskaitė 
iš knygos Gustas groteskiškas 
pasakas - noveles Sliekas, Vai
kai ir Poškai, Sliekas ir Leninas. 
Paskum jis papasakojo apie 
klaipėdiečių rašytojų veikią, 
apie organizuojamą Klaipėdos 
krašte novelių dieną, kurioje be 
savų rašytojų dalyvauja ir 
svečiai iš Estijos, Latvijos bei iš 
Karaliaučiaus, apie bandomą 
įsteigti vokiečių rašytojo Tomo 
Mano literatūrinę premiją už 
geriausią metų novelę.

Skausmo ašara
Gelstantys vėjai neša, 
virpantį klevo lapą.
Rieda sidabro ašara - 
stoviu prie Tavo kapo.

Šilkas užklojo žemę, 
uždengė brangų veidą. 
Širdį iš skausmo gelia, 
skraistę naktis nuleido.

Nuo beržo lapų teka 
sunkus, švininis lašas. 
Papuošiau Tavo kapą 
žvake ir gėlos ašara.

Žvaigždės danguje šviečia, 
kapuos plevena žvakės. 
Gyvenimas mums tiesia 
į amžinybę taką.

Vida Vosylienė,
LKRS narė

Dail. Ieva Labutytė, Prūsų dievai - Patrimpas. 1998, mišri technika

Lietuvių kalbos gynėjas
Kan. Kazimiero Prapuolenio 70 metų mirties 

sukaktį minint
IGNAS MEDŽIUKAS
Toks jau buvo lietuvių tau

tos likimas, kad svetimieji ją no
rėjo išbraukti iš žemėlapio: vie
ni kėsinosi ją surusinti, kiti - su
lenkinti, bet lietuvių tautoje atsi
rado sūnų, kurie ryžosi tiems 
kėslams pasipriešinti. Vienas to
kių - kan. Kazimieras Prapuole
nis, gimęs 1858.111.1 Lauckai- 
myje, Kud. Naumiesčio valse., 
Vilkaviškio apskr., miręs 1933. 
IV. 17 Palangoje. Taigi šių metų 
balandžio mėn. suėjo 70 metų 
nuo jo mirties. Dėl jo atliktų 
darbų vertąjį nors trumpai prisi
minti.

Jis mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Jausdamas pašau
kimą Dievo tarnybai, įstojo į 
Varšuvos kunigų seminariją. 
Tačiau dėl sudarytų sąlygų jam, 
kaip lietuvis, turėjo pasitraukti. 
Tada nuvyko į Petrapilį, kur bu
vo priimtas į kunigų seminariją, 
o vėliau ir į dvasinę akademiją, 
kurią baigė teologijos kandidato 
laipsniu. Bažnytinės istorijos 
profesorius Klopotovskis, tapęs 
Mogilevo arkivyskupu metropo
litu, pasikvietė savo gabų stu
dentą asmens sekretorium. Met
ropolijos kurijoje jis darbavosi 
kol buvo gyvas jo globėjas ar- 
kiv. Klopotovskis. Velionies 
veikla nepatiko lenkams, kurie 
darė jam įvairias kliūtis.

Naudodamasis savo globėjo 
arkiv. Klopotovskio palankumu 
bei autoritetu, jis siekė, kad ka
talikų katedroje Petrapilyje buvo 
sakomi lietuvių kalba pamokslai 
ir atliekamos giesmės. Pamoks
lus sakydavo dvasinės akademi
jos profesoriai P. Karevičius, J. 
Mačiulis (Maironis), A. Damb
rauskas (Jakštas) ir kiti. Vilniuje 
lietuviai inteligentai stengėsi 
gauti šventovę, kurioje galėtų 
lietuviškai melstis, bet jiems bu
vo daromos kliūtys. Tik įsikišus 
arkiv. Klopotovskiui, kan. Pra
puolenio prašomam, buvo leista 
Vilniuje Sv. Mikalojaus švento
vėje lietuvių kalba pamaldos.

1904 m. lietuviams atgavus 
spaudos laisvę, kan. K. Prapuo
lenis apsigyveno Seinuose, kur 
su kitais kunigais leido savait
raštį Šaltinis ir kunigams - Va
dovą. Nepakęsdamas slogios at
mosferos ir lenkinimo pastangų, 
kan. Prapuolenis persikėlė į 
Kauną.

Seinuose paskirtas vyskupu 
Antanas Baranauskas, žinomas 
Anykščių šilelio poemos ir kitų 
poezijos kūrinių autorius, pir
mas prabilo Seinų katedroje lie
tuviškai, bet kunigams parapijo
se įsakė evangeliją skaityti len
kiškai.

Vysk. A. Baranauskas į ku
nigų seminarijos profesorius pa
sikvietė netolerantišką lenką 
kun. Romualdą Jalbrzykowski, 
kuris vyskupui mirus, ėmė dary
ti seminarijoje reformas. Tapęs 
vicerektorium visuose kursuose 
įvedė lenkų kalbą, nustatė, kad į 
seminariją būtų priimama pusė 
lietuvių, pusė lenkų, uždraudė 
seminaristams skaityti lietuviš
kus laikraščius, stengėsi, kad 
lietuviai nepatektų į dvasinę 
akademiją.

R. Jalbrzykowski Seinuose 
suorganizavo lenkų kooperaty
vą, įsteigė lenkų katalikų drau
giją, pristeigė daug lenkiškų pri
vatinių mokyklų, uoliai platino 
lenkų spaudą. Stengėsi sunai
kinti visa, kas lietuviška. Pačių 
lenkų pripažinimu, jei Seinai te
ko nelietuviams, o lenkams, tai 
Jalbrzykowskio 16 metų veiklos 
nuopelnas. Už šiuos nuopelnus 
jis buvo Varšuvos valdžios ap
dovanotas “Polonia Restituta” 
ordinu. Prisimintina, kad jis, ta
pęs Vilniaus arkivyskupu, pa
skirtą sufraganu arkiv. Mečislo
vą Reinį visaip ignoravo ir ne
prileido prie valdymo.

Kan. Prapuolenis, Rusijos 
Durnos atstovo Martyno Yčo 
pastangomis, galėjo apsigyventi 
Romoje, kur jam buvo pavesta 
Šv. Stanislovo šventovė. Čia 
rasdavo užeigą atvykę iš kitur 
lietuviai. Be to, jis ėjo ir neofi
cialaus Lietuvos atstovo parei
gas Vatikane.

Grįždamas į Lietuvą, kan. 
K. Prapuolenis vežėsi daug li
tuanistinės medžiagos, surinktos 
Romos archyvuose, bet, važiuo
jant per Dancigo koridorių, len
kų valdininkai šia. medžiagą 
konfiskavo.

Kaune kan. K. Prapuolenis 
buvo pakviestas suorganizuoti 
tikybų departamentą, kuriam jis 
keletą metų vadovavo. Jausda
mas senatvės nuovargį, apsigy
veno Palangoje kaip altaristas. 
Lietuvos valdžia, atsižvelgdama 
į jo nuopelnus, paskyrė jam 
knygnešio pensiją, apdovanojo 
Gedimino ir Vytauto ordinais.

Kan. Prapuolenis daug rašė 
spaudoje apie lietuviams daro
mas skriaudas. Jis parašė knygą 
Polskie Apostolstwo w Litwie 
(Lenkų apaštalavimas Lietuvo
je). Remdamasis lenkų šalti
niais, įrodė, kad jiems rūpi ne 
katalikiško tikėjimo sustiprini
mas liaudyje, bet sulenkinimas. 
Jis rašė, kad jo motina 1870 m. 
su maldininkais nuvyko į Vil
nių. Ten mačiusi daug gražių 
šventovių, bet negalėjusi rasti 
kunigo, pas kurį būtų galėjusi 
atlikti išpažintį lietuvių kalba.

Kan. Prapuolenis daug rašė, 
kad lenkai skleidžia posakį, jog 
lietuvių kalba tinka tik virtuvėje 
ir tvarte, nes yra pagonių kalba, 
kurios Dievas neišklauso, todėl 
reikia melstis lenkiškai. Tik ge
ras lenkas gali būti geras kuni
gas. Vyriausios lietuvių mokyk
los rektorius eksjėzuitas Počo
butas sakė: “Lietuvių kalba iš
nyko, nupuolė, ir jau jos negali
ma nei palaikyti, nei prikelti”.

Tie žmonės klydo taip nie
kindami lietuvių kalbą. Lietuvių 
inteligentų (kunigų ir kitų profe
sijų) pastangomis ji prasiveržė 
kaip galinga upės srovė. 1918 
m. vasar-io 16 buvo paskelbtas 
Nepriklausomybės aktas. Ginklu 
atkovota laisvė užtikrino lietu
vių kalbos vietą ir šventovėse, ir 
mokslo institucijose.
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Lietuvos valstybinis dramos 

teatras savo 64-ąjį kūrybinį sezo
ną pradėjo su XIX š. prancūzų 
klasiko Gustave Flaubert veikalu 
Madame Bovary, kurį režisierius 
Jonas Vaitkus inscenizavo dviejų 
dalių melodrama. Spektaklio sce
nografe dailininkė Medilė Šiauly- 
tytė, muziką sukūrė kompozito
rius Linas Rimša. Pagrindiniame 
vaidmenyje aktorė Eglė Mikulio- 
nytė, kiti aktoriai: Saulius Balan
dis, Rimantas Bagdzevičius, Vy
tautas Rumšas, Vytautas Grige
lis, Aurelija Tamulytė, Arūnas 
Vozbutas. Romaną G. Flaubert 
parašė 1857 metais. Jis buvo tuo
jau pasmerktas ir jo autorius pa
trauktas į teismą; jame pavaiz
duota santuokinė neištikimybė ir 
savižudybė prieštaravo tuometi
nėms moralės ir religijos nor
moms. Tačiau su laiku jis tapo 
klasikiniu veikalu. Režisierius 
stengėsi elgtis atsargiai su klasiki
nio romano kalba, siekė atgaivinti 
literatūrinio žodžio kultūrą sce
noje, nors tai ir apsunkino jaunes
nių aktorių darbą scenoje.

Vėliau sezono metu numatyta 
statyti Mindaugą, tačiau dar 
svarstoma, pagal kurį scenarijų - 
Justino Marcinkevičiaus ar Marti
no Zyberto - gims šis istorinis 
spektaklis. Mažojoje scenoje pla
nuojami Vytauto Rumšo mono- 
spektaklis Krepo juosta, rusų dra
maturgo Jevgenijaus Griškoveco 
pjesė Miestas', Valentinas Masals
kis statys staigmenų žadantį Kara
lių Lyrą, J. Vaitkus - Helberio 
naktį, J. Dautartas numato reži
suoti Ivan Turgenevo Mėnuo kai
me. Vaikų dėmesio laukia Pelenė 
ir Saida pagal dailininkės ir rašy
tojos Albinos Žiupsnytės pasakų 
rinkinį.

“Individualistų” grupei, ku
riai priklauso 16 lietuvių tapytojų, 
šiemet sukanka dešimt metų. Si 
1993 metais susibūrusi grupė su
rengė per 20 parodų Lietuvoje, 
D. Britanijoje ir Vokietijoje. Gru
pės narių tapybos kūrinių yra sau
goma Lietuvos dailės muziejuje, 
M. K. Čiurlionio galerijoje, P. 
Tretjakovo galerijoje Maskvoje, 
Sharjah muziejuje Jungtiniuose 
Arabų Emiratuose, Paul Cezanne 
galerijoje Prancūzijos Cannes 
mieste, Zimmerli dailės muzieju
je JAV ir kt. Grupės seniūnas ir 
daugelio parodų organizatorius - 
Aloyzas Statulevičius, nariai: Sva
jūnas Armonas, Ričardas Bartke
vičius, Rimas Ž. Bičiūnas, Jonas 
Čeponis (mirė 2002 m.), Jonas 
Daniliauskas, Andrius Giedrimas, 
Gintaras P. Janonis, Algimantas 
Jusionis (mirė 2003 m.), Romual
das Lankauskas, Vidas Pinkevi- 
čius, Raimondas Savickas, Leo
nardas Tuleikis, Gintarė Uogin- 
taitė, Juozas Vosylius ir Alek
sandras Vozbinas.

Šiuos menininkus sujungė 
bendri estetiniai ir meniniai prin
cipai, kultūrinio tapatumo suvoki
mas. Jų kūrybos credo - moder
numo ir tradicijos jungtis. Meni
ninkai lieka ištikimi tapybai, 
jiems svarbi plastinė kultūra, to
dėl jie nuolat tobulina tapybos 
techniką ir savo profesinę meist
rystę, vengia šokiruojančių, stip
riai deformuotų plastinių formų, 
ieško harmonijos, spalvų, struktū
rų, potėpių sintezės. To paties pa
vadinimo ir tų pačių principų jun
giama grupė buvo susiorganiza
vusi ir trečiame XX š. dešimtme
tyje. Jai priklausė ano meto tapy
tojai Mečislovas Bulaka, Vladas 
Eidukevičius, Antanas Gudaitis, 
Rimtas Kalpokas, Viktoras Petra
vičius, Algirdas Petrulis, Viktoras 
Vizgirda ir kt.

(ELTOS, Lietuvoslyto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Dail. Ieva Labutytė, Krikštai - baltų ženklai (antkapiniai 
paminklai). 1995, ofortas, akvatinta 32x25

Viliaus Bražė no 90-mečio 
veiklos paroda buvo surengta 
spalio 27 d. Vilniuje, Lietuvos 
valstybinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Konferencijų salėje. 
Parodoje - radiniai iš jo veiklos 
Pasaulio lietuvių bendruomenėje, 
ALToje, VLIKe, skautų organi
zacijoje (nuo 1926 metų). V. Bra
žėnas, gyvendamas JAV, pasižy
mėjo kaip feljetonistas (Bražvi- 
liaus slapyvardžiu), dainininkas, 
dainų žodžių autorius (13 skautiš
kų dainų tekstų), lietuviškų ir 
amerikiečių leidinių redaktorius, 
publicistas, paskaitininkas, Lietu
vos laisvės bylos skelbėjas.

Žurnalisto Vlado Būtėno 
(Ramojaus) dešimties metų mir
ties sukaktuvės buvo kukliai pa
minėtos lapkričio 7 dieną Čikago
je velionies šeimos, draugų ir 
bendradarbių tarpe. V. Būtėnas 
gausiai bendradarbiavo lietuvių 
išeivijos spaudoje savo straips
niais; savo nuotykingą pasitrauki
mą iš Lietuvos aprašė knygoje 
Lenktynės su šėtonu. 1977 metais 
su fotografu Algimantu Keziu, E. 
Bradūnaite ir J. Bradūnu parašė 
savo kelionių įspūdžių knygą 
Pennsylvanijos angliakasių Lietu
va. Palaidotas Čikagos Šv. Kazi
miero kapinėse.

Jurga Ivanauskaitė, rašytoja, 
dailininkė, keliautoja, ryškiau su
dominusi lietuvius ir svetimtau
čius skaitytojus praeitų metų 
Frankfurto knygų mugės metu, iš- 
leisdino naują romaną Placebas. 
Ši tryliktoji rašytojos knyga buvo 
pristatyta kaip bandymas pradėti 
metafizinio detektyvo žanro tradi
ciją lietuvių literatūroje. Roma
nas pavadintas vaisto, neturinčio 
gydomųjų savybių, bet galinčio 
padėti juo tikinčiam ligoniui, var
du: Kaip viena iš galimų šiuolaiki
nės visuomenės valdymo versijų 
romane pateikiama istorija apie 
fantasmagorišką “Placebo” orga
nizacija, manipuliuojančią žmo
nėmis per žiniasklaidą, reklamą ir 
kitas modernias technologijas. 
Knyga turi kelias viena kitai 
prieštaraujančias ir tuo pačiu vie
na kitą papildančias pabaigas, at
stovaujančias skirtingiems žan
rams: detektyvui, melodramai, 
meilės istorijai, absurdo ar juodo
jo humoro kūriniui.

Rašytoja nuo 1985 metų yra 
parašiusi novelių rinkinius Pakal
nučių metai, Kaip užsiauginti bai
mę, romanus Mėnulio vaikai, Pra
garo sodai, Ragana ir lietus, Agni- 
jos magija, Sapnų nublokšti, kelio
nių apybraižų rinkinius Ištremtas 
Tibetas, Kelionė į Šambalą, Pra
rasta pažadėtoji žemė, Kelionių al
chemija, pasaką Stebuklinga span
guolė, pjesę Nežaiskite su mė
nuliu.

Baltų vienybėj dieną, rug
sėjo 22, Lietuvos maironiečiai 
paminėjo atviroje pamokoje Rau
dondvario parke, skirtoje baltų 
genčių (skalvių, sėlių, žiemgalių, 
jotvingių, aukštaičių, kuršių ir kt.) 
ir lietuvių tautos formavimosi 
istorijai. Pamokoje dalyvavo 
beveik tūkstantis moksleivių iš 
visos Lietuvos. Maironiečiai, pa
sirinkę šūkiu poeto Maironio 
žodžius Paimsim arklą, knygą, 
lyrą ir eisim Lietuvos keliu, yra 
“keliaujanti” organizacija. Jos 
tikslas - pažinti gimtąjį kraštą, 
puoselėti literatūrinį, istorinį ir 
kultūrinį paveldą, ugdyti moks
leivių kūrybines galias. Tai viena 
didžiausių moksleivių organi
zacijų Lietuvoje, turinti per 3,000 
narių 170-yje mokyklų. G.K.
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FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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 ir OHOSP

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................3.95%
2 metų........................4.20%
3 metų........................4.75%
4 metų........................5.25%
5 metų........................5.45%

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
" • ■ , . ' -u ■ ■• < ■■ ■ "•

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street. Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3Wo
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

DUNDAS-RUNNYMEDE, at
skiras, 8 kambarių per 2 aukštus, 
privatus Įvažiavimas, 2 virtuvės, 
geras pirkinys pirmą kartą per
kančiam arba investavimui. Pra
šo $299,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUIjB.a.

Associate Broker

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

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DAA/TŲ 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
4134 Dundas St. West, Toronto, ON, M8X 1X37^ 
Fax: (416) 233-3042

Savo klientams linkime
linksmų šv. Ogalėdų,

sėkmingų ir laimingų
Q\aujų metų!

Ačiū, kad esate su mumis!

$QOO« $QOO*
for 1 parcel <ĮjP off

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head office.

Skautai domisi sportiniu šautuvu, apie kurį aiškina ps. Gailius Senkus 
Giedraičio vardo sodyboje š.m. lapkričio 8 d. Šalia Toronto skautų va
dovas s.v. v.si. Morkus Sungaila Nuotr. dr. A. Dailydės

Kanados rajono vadas v.s. R. Otto su skautais iškyloje š.m. lapkričio 8 
d. hamiltoniečių Giedraičio vardo sodyboje Nuotr. dr. A. Dailydės

Skautų veikla
• Toronto Kar. Mindaugo 

draugovės skautai lapkričio 8 d. po 
Maironio mokyklos pamokų, Ha
miltono skautų pakviesti, iškylavo 
Giedraičio vardo žūklautojų ir me
džiotojų klubo sodyboje. Ps. 
Gailiaus Senkaus priežiūroje išky
lautojai mokėsi, kaip saugiai elgtis 
ir šaudyti šautuvais. Hamiltonietis 
Nino Lattanzi su broliu Robbie 
skautus mokė meškerioti. Skautas 
kandidatas Kostas Paliulis buvo 
vienintelis, pagavęs mažą žuvytę, 
kuri, visų nutarimu, buvo paleista 
atgal į vandenį toliau augti.

LSB vyriausio skautininko at
stovas ir Kanados rajono vadas Ro
mas Otto aiškino skautams, kaip 
pasirinkti saugią miške vietą ir įsi
rengti guolį nakvynei. Hamiltonie- 
čiai visus pavaišino karšta “chilli” 
ir šaltais gėrimais. Po vakarienės, 
temstant, susirinkom prie laužo, kur 
pasaką sekė s.v. v.si. Morkus Sun
gaila. Mėnuliui patekėjus, užbai- 
gėm iškylą tradicine “Ateina nak
tis”. Gamta mums parūpino puikų, 
nors ir šaltą orą. O vakare išsiskirs
tėme žiūrėjome kaip prasidėjo mė
nulio aptemimas, kuris visiškai ap
temo mums pasiekus Anapilio so
dybos autoaikštę, kur mūsų laukė 
tėveliai. A.D.

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. 
2.25% už 2 m. GIC invest. 
2.60% už 3 m. GIC invest. 
3.00% už 4 m. GIC invest. 
3.30% už 5 m. GIC invest.
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.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų.....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

,3.95%
.4.20%
.4.75%
.5.25%
.5.45%

.4.50%

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vadu ir netrukus pristatys kraš
tui naują ministerių kabinetą. 
Prieš perduodamas savo parei
gas, P. Chretien dar atstovaus 
Kanadai gruodžio 5-8 d.d. vyks
tančiame Britų imperijos federa
cijos (Commonwealth) pirmi
ninkų suvažiavime. Jis vis dar 
tikisi, kad parlamentas ir senatas 
spės priimti įstatymą naujoms 
rinkiminių apylinkių riboms nu
statyti.

SARS liga, praėjusią vasarą 
gąsdinusi Kanadą ir visą pasau
lį, daugiausia palietė Torontą. 
Manoma, kad SARS grėsmė dar 
negreit pasibaigs, nes dar nėra 
atrasti ligą stabdantys skiepai. 
Ontario provincijos sveikatos 
ministerija vis dar tebesiaiškina 
dėl pavėluotai pradėtos apsisau
gojimo veiklos. Jau 2003 metų 
kovo 24 dieną ministerija žinojp 
apie epidemijos pavojų, tačiau 
nesiėmė reikalingų priemonių 
pavojų izoliuoti. Tačiau šį kalti
nimą ministerija atmeta. Sveika
tos darbuotojų unija teigia, kad 
ministerija ėmėsi rimčiau žiūrėti 
į besiplečiančią SARS ligą tik 
po to, kai atsirado grupinis pasi
priešinimas dirbti nesaugioje ap
linkoje. Sveikatos darbuotojų 
gretose buvo 18 tokių pasiprie
šinimų, nors įstatymai tam labai 
nepalankūs. Pirmasis protestas 
buvo pareikštas kovo 26, tačiau 
Sveikatos ministerija tik balan
džio 2 d. įpareigojo savo atsto
vus patikrinti protesto priežastis 
bei darbovietės sveikatos ir sau
gumo padėtį ir nieko daugiau. 
Speciali ministerijos įgaliota 
SARS komisija dabar tiria visą 
šios ligos kontrolės ir apsisau
gojimo problemą. Jų esama ir 
daugiau. Ligoninė Oshawa 
mieste turėjo kviesti 118 buvu
sių pacientų pasitikrinimui dėl 
galimo užsikrėtimo HIV ir he
patitu, nes abejojama, ar adatos 
buvo tinkamai sterilizuotos. Te
ko taipgi ieškoti 860 prostatos 
tyrimus perėjusių vyrų kitose 
trijose sveikatos institucijose. 
Šiems vyrams reikia pasitikrinti, 
ar ir jie nėra užsikrėtę. Galimy
bė, kad dabartinėmis priemonė
mis ir metodais atlikti procesai 
galėtų užkrėsti ligonį, yra vienas 
iš 100,000, tačiau sveikatos mi- 
nisteris George Smitherman įsa
kė visoms ligoninėms patikrinti

dabartinius sterilizavimo meto
dus ir pristatyti pranešimą iki 
2004 m. sausio 9 d.

Toronto miestas patiria vis 
daugiau kriminalinių nusižengi
mų ir žudynių. Miesto, kuriame 
yra daugiau kaip 3 milijonai gy
ventojų, policijos viršininkas Ju
lian Fantino tikisi, kad krimina
linės teisės sistema bus galimai 
greičiau pakeista, nes pradeda 
įsigalėti gaujų karai. Jam įvedus 
specialią gatvinio smurto kont
rolės grupę, per aštuonias savai
tes buvo suimti 165 asmenys, 
atimti 47 šaunamieji ginklai. 
Mokyklose susigrupavusios tau
tinių mažumų ir įvairių narko
manų grupės vartoja ginklus ir 
peilius mokyklos kiemuose, gat
vėse, požeminių traukinių stoty
se ir naktiniuose klubuose. Vis 
didėja nusikaltimų skaičius 16- 
18 metų amžiaus jaunuolių tar
pe, kurie nejaučia jokios ątsako- 
mybės, nejaučia baimės ir pa
garbos policijos pareigūnams, 
įstatymai yra nepakankamai 
griežti, nes 84% įvykdytų nusi
kaltimų vartojant ginklus buvo 
padaryti jau anksčiau smurtą 
praktikavusių asmenų. Tikimasi, 
kad naujai išrinktas miesto me
ras David Miller ir miesto tary
ba imsis griežtesnių priemonių 
tvarkai atstatyti. Fontino skun
dėsi, kad šiuo metu mieste yra 
356-iais policininkais mažiau, 
nei jų buvo prieš 10 metų. 
Kasmet didėja žudymų, smurto 
nusikaltimų ir ypač telefono nu
meriu 911 pagalbos šaukiančių 
nuošimtis. Religinių grupių va
dovai kviečia visus padėti ma
žinti įvairių grupių vykdomą 
smurtą ir kreipti daugiau dėme
sio į jaunimo auklėjimą.

Bedarbystė krašte sumažė
jo nuo 8 iki 7.6 %. Spalio mėne
sį atsirado daugiau kaip 65,000 
naujų darbų. Baimė, kad kylanti 
Kanados dolerio vertė gali su
kelti didesnę bedarbystę, nepasi
teisino. Daugiausia naujų darbų 
atsirado Britų Kolumbijos ir 
Kvebeko provincijose.

Kanados piliečiai, norintie
ji studijuoti ar dirbti JAV, turės 
palikti savo pirštų nuospaudas. 
Tai įvedama ryšium su vyku
siais teroro įvykiais 2001 m. 
rugsėjo 11 d. To nebus reikalau
jama iš asmenų, vykstančių į 
JAV atostogauti ar lankyti savo 
gimines. . A.V.

Skautas Vytas Dzeinionas lauko 
virtuvėje ruošia pusryčius “Ro
muva 2003” stovykloje š.m. rug
pjūčio 3-10 d.d.

DUODAME
• asmenines paskolas
• niortglčius 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 PERtAIDOS (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 KITU KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

.MasterCard] Cirrus

Trejų metų būsimas skautas. Pučia vėjas, neša laivą, nuneš mane į 
Lietuvą ...

| S P ORTAS
“Aušros” žinios

- Krepšinio treniruotės prasi
dėjo lapkričio 10 d. Dar galima re
gistruotis. Visi lietuvių kilmės vai
kai nuo 4-19 metų amžiaus yra 
kviečiami įsijungti. Daugiau infor
macijos internete www.ausra.net 
arba skambinti Vidai Šiaučiulienei 
tel. 416 626-5184.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Aukščiausioje

Eurolygoje dalyvaujantis Kauno 
“Žalgiris” reguliariojo sezono rung
tynėse 87:77 nugalėjo Italijos Bolo- 
nia “Skipper” komandą kuri laiko
ma viena iš stipriausių.

ATLETIKA: Kanadoje vyku
siose pasaulio vyrų bei moterų sun
kiosios atletikos pirmenybėse ketu
rioliktą vietą tarp 36 sportininkų 
svorio grupėje iki 85 kg užėmė Do
natas Anuškevičius. Rovimo veiks
mu Lietuvos sportininkas iškėlė 
157.5 kg štangą išstūmė 195 kg 
(naujas Lietuvos rekordas) svorį, 
surinko 325.5 kg (naujas Lietuvos 
rekordas).

ŠOKIAI: Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos pasaulio įver
tinimo Pietų Amerikos šokių varžy
bose Austrijoje bei Slovakijoje A. 
Randelis ir E. Visockaitė iškovojo 
trečiąsias vietas. Klasikinių šokių 
varžybose Slovakijoje treti buvo D. 
Vėželis ir L. Chatkevičiūtė. Klai
pėdos “Žuvėdros” ansamblis Vo
kietijoje apgynė pernai Vilniuje iš
kovotą Pietų Amerikos sportinių 
šokių ansamblių pasaulio čempionų 
titulą.

LEDO ŠOKIAI: Šokių žvaigž
džių M. Drobriazgo ir P. Vanago 
surengtą pasirodymą “Liepsnojantis 
ledas” Kaune, Klaipėdoje, Elektrė
nuose ir užbaigą Vilniuje pamatė 
daugiau kaip 10,000 žiūrovų. Vil
niuje koncertų ir sporto rūmų salė 
buvo sausakimšai užpildyta. Pasiro
dyme dalyvavo 95% geriausių pa
saulio ledo šokėjų.

ŠACHMATAI: Rusijos atsto
vo G. Kasparovo ir kompiuterinės 
šachmatų programos “X3D Fritz” 
keturių partijų kova Niujorke 
(JAV) baigėsi lygiomis 2:2. G. 
Kasparovas ėjimus atliko balsu - 
šachmatų lentą bei figūras joje ma
tė trimatėje erdvėje užsidėjęs spe
cialius akinius. V.P.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

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

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 t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

t * r-eor-n-c » nnn Bilietus prašau atsiimti, j tolimes- iei. Toronte 416 531-480U nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Rudens veiklos gairės
AURELIJA M. 

BALASA1TIENĖ
Nors nevisame pasaulyje, 

bet Kanadoje ir šiaurinėse bei 
rytinėse Amerikos valstijose 
lapkričio mėnuo atneša tradici
nes rudens nuotaikas. Lapai 
krinta nuo medžių, dangus debe
suotas ir apsiniaukęs, o vėjas 
blaško nukritusius lapus ant dar 
tebežaliuojančių pievų. Gyvena
me patogiai, tai rudens oras 
mums nesudaro sunkumų, nes 
turim pakankamai šilumos ir 
šviesos, tačiau šeimos gyvenime 
vyksta įvairūs reikalavimai. Vi
sų pirma, jaunimas jau lanko 
mokyklas, tačiau svarbiausia yra 
tai, kad lietuvių kilmės jaunimas 
lankytų lituanistines mokyklas, 
dalyvautų šventovėse vykstan
čiose lietuviškose pamaldose ir 
taptų lietuviško jaunimo organi
zacijų nariais. Turime skautus, 
ateitininkus ir įvairias lietuviš
kas sporto organizacijas, taip pat 
chorus ir tautinių šokių grupes.

Lapkričio pradžioje atšven- 
tėm ir pagerbėm visus šventuo-
sius, susikaupėm Vėlinių dieną, 
prisimindami savo brangius mi
rusius. Tačiau yra ir kitoks ru
dens įvertinimas - tai derliaus 
nuėmimo laikas. Lietuvoje ru
duo yra bene pats darbingiausias 
metų laikas, kai reikia pasirū-

Žymi Čikagos lietuvių veikėja Birutė Jasaitienė, neseniai iškeliavusi 
amžinybėn, nors ir sirgdama dirbo iki pat savo mirties. Edvardo 
Šulaičio nuotraukoje ji matoma su kun. Antanu Saulaičių, SJ, kuris 
Čikagos “Seklyčioje” padarė pranešimą apie Lietuvą

Tarptautinė konferencija Britanijoje
VYTAUTAS KUTKEVIČ1US

Spalio 16-20 dienomis Di
džiojoje Britanijoje Velso gra
fystėje Glamorgano slėnio Barry 
mieste įvyko tarptautinė susigi
miniavusių miestų konferencija. 
Į ją atvyko jau nemaža metų be- 
sigiminiuojančių miestų delega
cijos: iš Belgijos - Mouscromo, 
iš Vokietijos - Rheinfeldeno ir 
iš Prancūzijos - Fecampo. Sve
čio teisėmis konferencijoje daly
vavo vieno Pietų Italijos miesto 
delegacija. Na, pirmąsyk į šią 
konferenciją buvo pakviesti at
stovai ir iš Lietuvos. Į Barry 
atvyko Jurbarko savivaldybės 9 
žmonių delegacija, vadovauja
ma rajono savivaldybės admi
nistracijos direktoriaus pava
duotojo Arūno Stasiūno. Dele
gacijos sudėtyje buvo 3 savival
dybės darbuotojai, 5 praktikai ir 
moksleivė Agnė Kalninytė.

Ši tarptautinė konferencija 
vyksta kasmet ir vis kitoje šaly
je, vis kita tema. Dabartinė kon
ferencija buvo pavadinta Moky
masis visą gyvenimą. Ją organi
zavo Glamorgano slėnio taryba, 
Barry miesto jaunimo centras ir 
to miesto švietimo Centras.

Pradėjus konferenciją, jos 
dalyvius ir svečius nuoširdžiai 
pasveikino Glamorgano slėnio 
tarybos pirmininkas Anthony G. 
Powell, palinkėjo visiems suži
noti daug naujo, svarbaus ir išsi
vežti kuo geriausius įspūdžius 
apie Velso grafystę. Glamorga
no slėnio tarybos vadovas Jef
frey James pristatė atvykusias 
delegacijas, supažindino su kon
ferencijos programa bei darbo
tvarke. Pirmąjį pranešimą pada
rė įgaliotinis - atstovas Europos 
sąjungos Velse Jan Royall, nuo
dugniai aptaręs mokymosi visą 
gyvenimą svarbą, problemas ir 
perspektyvas Europoje. Jis pasi
dalino savo patirtimi, kaip koky
biškai paruošti projektus ir kaip 
gauti lėšas jų įgyvendinimui. Ši

f •»*yxw Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

pinti derliumi, o jaunimas grįžta 
į mokyklas. Ruduo gali būti ir 
mūsų gyvenimo derliaus įverti
nimas - ar plačiai skaitome ir 
remiame lietuvišką spaudą, ar 
remiame lietuviškas organizaci
jas, mokyklas ir šventoves? Ki
taip sakant, nepasiduokime ru
dens nuotaikoms, pasiremkime 
lietuviško optimizmo idėjomis. 
Vien optimizmo nepakanka - 
reikia susikoncentruoti į tai, kas 
mums, toli nuo tėvynės gyve
nantiems lietuviams, yra gyvy
biškai reikalinga. Ypatingą dė
mesį privalome atkreipti į priau
gančias kartas, kad jose išliktų 
gyva lietuviška dvasia, kad jos 
gerbtų ir vartotų savo protėvių 
kalbą, kuri, anot Anglijos ling
vistų studijų rezultatų, yra viena 
iš seniausių gyvų kalbų. Tokie 
mokslininkų rezultatai turi su
kelti mūsų jaunime pasididžia
vimo jausmus ir jpareigoti išlai
kyti gryną ir kasdien vartojamą 
kalbą.

Sugrėbkime lapus, o po to 
laisvalaikį praleiskime skaityda- 
mi lietuvišką spaudą, lankydami 
lietuviškus koncertus ir kitus 
renginius. Ruduo mus, kaip ir 
Lietuvos ūkininkus, įpareigoja 
pasinaudoti savo darbo vaisiais, 
kurie yra lietuviškos veiklos re
zultatai.

patirtis buvo ypač svarbi mūsų 
delegacijos nariams. Velso part
nerystės vadovė Jane Timmins 
papasakojo apie mokymosi visą 
gyvenimą perspektyvas Velse. 
Ta pačia tema kalbėjo ir savo 
samprotavimus išsakė Mokytojų 
švietimo centro koordinatorius 
David Giles, ir miestų planuoto
jas Nick Shute, ir atstovaujantis 
“Pricewaterhouse Coopers” pro
fesorius Gareth Thomas.

Mūsiškių akimis žiūrint, 
Barry miestas turi puikią biblio
teką, susidedančią iš kelių pasta
tų. Joje didžiulis knygų fondas, 
turtinga skaitykla, yra baseinas, 
pirtis, gimnastikos salė. Tačiau 
šio miesto gyventojai galvoja 
apie žymų bibliotekos išplėtimą, 
jos reorganizavimą, kad ji taptų 
dar didesniu ir populiaresniu 
miesto bendruomenės centru. 
Apie tai konferencijoje kalbėjo 
bibliotekos direktorius Sian 
Jones ir projekto vadovas John 
Dent. Jų nuomone, biblioteką 
būtina išplėsti, tarp jos pastatų 
reikalingas jaukus parkas, kad 
bibliotekoje pagal savo pomė
gius rastų kuo užsiimti ir jauni, 
ir seni miestiečiai, turėtų atsiras
ti žaidimų aikštelės bei kamba
riai ir patiems mažiausiems bib
liotekos lankytojams.

Po bendrų pietų vėl susirin
kę konferencijos dalyviai pradė
jo dalintis savo gerąja patirtimi, 
pasiekimais bei sumanymais. 
Apie įdomią patirtį kalbėjo bel
gai iš Mouscromo, vokiečiai iš 
Rheinfeldeno, prancūzai iš Fe
campo. Buvo pasiūlyta pasisa
kyti ir jurbarkiečiams. Jurbarko 
rajono savivaldybės nevyriausy
binių organizacijų kuratorė Jur
gita Kuzmickaitė trumpai pri
statė Lietuvą ir Jurbarko rajoną 
- ką pasakojo, vis parodė žemė
lapiuose, - nušvietė darbo bir
žos ir verslo centro veiklą. Kita 
mūsiškė - Jurbarko Vinco Gry
bo memoralinio muziejaus 
mokslinė bendradarbė dailinin- 
kė-vitražistė Rasa Grybaitė pa
pasakojo apie dailės studijos 
veiklą, kurią lanko gana įvairaus 
amžiaus jurbarkiečiai, apie su
rengtą parodą Venecijos kaukės. 
Savo pranešimąjį iliustravo at
sivežtomis nuotraukomis. Kon
ferencijos dalyviai labai susido
mėjo šiuo pranešimu.

KLB krašto tarybos suvažiavime š.m. lapkričio 8 d. Iš k. buvęs KLB pirm J. Krištolaitis, kun. A.
Simanavičius, OFM, R. Sakaiaitė-Jonaitienė, atstovai iš Delhi-Tillsonburg apylinkės

Nuotr. M. Stanevičiaus
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juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas

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

RE-ŽV1BK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

GYDYTOJO UŽRAŠAI
Klinikinė praktika Zarasuose II

2373 Bloor St. West

Tel. (416)763-5677

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Greit bėgo savaitės. Jau iš
mokome detaliai ir kruopščiai 
surinkti vidaus ligomis sergan
čio paciento skundus, jo gyveni
mo ir ligos istoriją, atlikti objek
tyvų apžiūrėjimą, paskirti reika
lingas klinikines-laboratorines 
analizes bei instrumentinius ty
rimus. Prižiūrint vadovaujan
čiam gydytojui, rašydavome ir 
įvairių mikstūrų, miltelių, table
čių, kapsulių, žvakučių, ampulių 
receptus, taip pat fizioterapijos 
procedūrų paskyrimus.

Mano darbo diena ėjo į pa
baigą. Dar žadėjau paplaukyti 
valtimi, pasikaitinti saulėje, pa
gulėti paplūdimyje, o vakare 
smulkiai surašyti į specialų fa
kultete išduotą dienyną šios die
nos atliktą darbą ir paskaityti iš 
ligoninės bibliotekos paimtą 
neurologijos monografiją. Tai į 
mūsų praktikos programą ne
įėjo, nes ją atlikome vidaus ligų, 
chirurgijos ir akušerijos - gine
kologijos srityse.

Kitą dieną konferencijos da
lyviams buvo surengta išvyka į 
Barry miesto biblioteką. Žino
ma, mūsiškiai vaikščiojo, klau
sėsi aiškinimų ir pavydžiai žvel
gė į įspūdingas patalpas, turtin
gus knygų bei periodinių leidi
nių fondus, kompiuterizuotus 
katalogus, interneto svetaines. 
Ateityje jurbarkiečiai (ir kitų 
Lietuvos miestų gyventojai) 
svajoja turėti bent panašią bib
lioteką.

Vėliau buvo surengta išvyka 
į Palmerston mokymosi centrą. 
Čia konferencijos dalyviai susi
pažino su suaugusiųjų švietimu. 
Buvo papasakota ir parodyta, ko 
čia mokosi suaugusieji, kokie 
taikomi mokymo metodai. Jau
nieji konferencijos dalyviai ap
silankė 41-joje zonoje - jauni
mo centre, aiškinosi jaunų žmo
nių aprūpinimą ir apsirūpinimą.

Popiet laukė turininga pa
žintinė kelionė į Velso grafystės 
sostinę Cardiff, kur buvo supa
žindinti su miesto įžymybėmis, 
sena, įspūdinga pilimi. Vakare 
savivaldybės patalpose įvyko 
vakarienė, skirta visiems sve
čiams.

Trečiąją konferencijos dieną 
buvo tęsiamas dalijimasis gerąja 
patirtimi, vyko diskusijos grupė
se, bendrų ateities iniciatyvų 
planavimas, o popiet vėl išvyka 
į puikius Dyffryn sodus. Tai se
nas dvaras su gerai prižiūrimais 
sodais ir parkais.

Konferencijos dalyviai, ben
draudami tarpusavyje, užmezgė 
daug naudingų pažinčių ir ryšių. 
Štai Jurbarko Vytauto Didžiojo 
vidurinės mokyklos direktorius 
Viljamas Bakšys užmezgė ryšį 
su viena Prancūzijos mokykla, 
sutarė dalyvauti bendrame pro
jekte.

Buvo nutarta kitąmet šią 
tarptautinę konferenciją surengti 
Prancūzijoje Fecampo mieste, o 
2005 m. konferenciją surengti 
Lietuvoje - Jurbarke, buvo nu
matyta ir pastarosios konferen
cijos tema Ekonominis persi
tvarkymas". Teks paruošti pro
jektą, kad iš Europos sąjungos 
gautume lėšų šiai konferencijai. 
O patiems jurbarkiečiams teks 
gerokai pasitvarkyti savo mies
tą, kad tinkamai priimtų tiek 
užsienio šalių delegacijų.

Tačiau šį mano planą sujau
kė ūžėjęs ilgalaikis lietus, ku
riam nesimatė nei galo, nei kraš
to. Liūdnai galvojau apie savo 
nepatogią sudedamą lovelę, pra
dėjo spausti smilkinius, prieš tai 
buvusi gera nuotaika dingo be 
pėdsakų.

Tada gimė naujas planas, 
būtent, nueiti į ligoninės stacio
narą ir apžiūrėti visus neurologi
jos skyriuje gulinčius pacientus. 
Pajutau jėgų antplūdį, nuotaika 
iš karto pasitaisė. Tikriausiai tei
sybė, kad niekas taip nežlugdo 
žmogaus, kaip neveikia.

Patyrę neurologai, apžiūri
nėdami ligonį, pirmiausia iške
lia susirgimo hipotezę (diagno
zę) ir ieško reikalingų simpto
mų. Tačiau tam reikia patyrimo. 
Žinoma, šiandien, panaudojus 
įvairius elektrofiziologinius, 
neurofiziologinius tyrimus, ypač 
magnetinį rezonansą, nustačius 
biologiškai aktyvias kraujo me
džiagas (transmiterius, hormo
nus, fermentus) daug kas gali 
paaiškėti ir lengviau, negu 
kruopščiai vykdant klinikinius 
paciento tyrimus. Bet vis dėlto 
garsieji, nors ir senoviški klini- 
cistai, tarp jų pvz., kardiologas
Paul D. White didžiausią reikš
mę skiria kaip tik klinikiniams 
tyrimams. Tenka sutikti su R. 
Becker, kad geriausias funkcinis 
mėginys yra nuodugniai surinkti 
ligonio skundai, jo gyvenimo ir 
ligos istorija. Šis autorius tvirti
na, kad biografiniai ir paveldi
mumo duomenys, paciento re
akcijos tipas, kurį sąlygoja orga
nizmo konstitucija, suteikia gy
dytojui galimybę pažiūrėti į 
žmogaus gyvenimo “išilginį 
pjūvį”. Tuo tarpu paciento skun
dai yra lyg ir organizmo “skersi
nis pjūvis”.

Taigi, kaip liudija ir mano 
ilgametė gydytojo praktika, pir
menybė priklauso klinikai, t.y., 
paciento asmeniui, jo charakte
riui. konstitucijai, reagavimo 
būdui, dienotvarkei, gyvenimo 
režimui, galimoms žalingoms 
situacijoms bei aplinkybėms, o, 
svarbiausia, tam ką savo jutimi
niais organais ir mąstymu nusta
to gydytojas.

Apie tai šiek tiek žinojau 
jau ir Zarasuose. Todėl, pasak 
garsaus prancūzų neurologo 
Charcot, “nuolat ir nuolat per
žiūrėdavau duomenis iki jie pra
kalbėdavo patys”.

Stasė ir Jonas Burakai, “Amber Svaja” firmos savininkai, dalyvavo 
“Impex Canada” prekybos parodoje Toronte lapkričio 18-20 d.d.
Užsakymus priima per internetą www.omnitel.net/svaja

Už ligoninės lango lyg iš ki
biro pylė lietus, o aš, skirdamas 
po 30-40 minučių kiekvienam 
pacientui, pavargau, tačiau ėjau 
į visos palatos pacientų nuodug
naus apžiūrėjimo pabaigą.

Čia norėtųsi pasakyti keletą 
žodžių dėl gydytojo nuovargio. 
Jis visų pirma nėra blogas, nes 
organizmo stipriai nealina, prie
šingai, po sunkios, bet kliniškai 
sėkmingos dienos gydytojas 
grįžta namo gana žvalus ir geros 
nuotaikos. Žinia, kad diena pra
bėgo netuščiai, kad šiek tiek pa
dėjai vargstančiam gydytoją lyg 
pakylėja į šviesesnius horizon
tus, leidžia pamiršti rutiną.

Taipjau išėjo, kad to vakaro 
paskutinysis pacientas buvo pa
prastas kaimo senukas. Nei kiek 
nesumažindamas savo iniciaty
vos, energingai, su pasitikėjimu, 
ėmiausi jo tyrimo. Dar apie kai 
ką pasikalbėjęs su šiuo pacientu, 
išsamiai nusakiau, kaip jį gydy
sim, kokia galima ligos baigtis.

Senukas verkė. Per jo veidą 
ritosi stambios ašaros. Aš suglu
mau. Gal kažkas čia įvyko ne 
taip?!

- Daktarėli, - tarė senukas. - 
per visą savo gyvenimą aš kele
tą kartų sirgau, nemažai gulėjau 
ligoninėse, daug aplankiau gy
dytojų. Bet nei vienas jų taip 
nuoširdžiai manęs negydė, 
(N.B. kartais pacientai gydytojo 
atliktą apžiūrėjimą vadina gydy
mu), nenorėjo gilintis į mano li
gą. Tegul Viešpats tave laimina.

Aš paraudau ir pats ko ne
apsiverkiau. Ir supratau, kad ge
resnę gydymo sėkmę teikia tar
pusavio pasitikėjimas. Pacientas 
ir gydytojas nėra ir negali būti 
kompiuterinė sistema, nors ji ir 
duotų daug informacijos, pa
lengvintų koreliacinių ir kitų 
funkcijų priklausomumo nusta
tymą, išvestų prognostinius kri
terijus. Tai, aišku, labai daug, 
bet ne mažiau duoda ir pasitikė
jimas, viltis, paprasčiausias 
žmogiškumas. To lietingo vasa
ros vakaro Zarasuose pamoką 
giliai įsidėjau ne tik į galvą, bet 
ir į širdį.

Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite, 
paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(/ 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

F TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI i
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, ■

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00

(JAV-se amerikietiškais doleriais)

Vardas, pavardė...........................................................................
Adresas.........................................................................................

I ZZZZZZZZZZZZZZZZZ I 
Siunčiu prenumeratą..................dol., auką.................dol.

Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Tinklapio adresas: www.tzib.com 
El. paštas: tevzib@pathcom.com

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 '
■ Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

siunčiami nemokamai šešias savaites

TORONTO
LVR savanorių susirinki

mas įvyko lapkričio 10 d. J. 
Aukštaičio namuose. Buvo at
vykęs ir Petras Adamonis iš 
Montrealio, pirmasis 1993 m. su 
žmona aplankęs žuvusių sava
norių kapus prie Ašmenos, ku
riuos tik padedant vietiniam len
kui atradęs. Tai buvo bendro ka
po priežiūros pradžia, finansuo
ta P. Adamonio. Susirinkime 
patvirtintas siekis pervežti sava
norių palaikus į Lietuvą. Tam 
renkamos aukos. Galintys tam 
reikalui paaukoti prašomi čekius 
rašyti KLB vardu pažymint 
(L.V.R.). “Paramoje” atidaryta 
sąskaita nr. 14143; adresas: 
2975 Bloor St. W., Toronto, ON 
M8X 1C8. F.M.

Kauniečių dėmesiui! Kau
no J. Jablonskio pradinės mo
kyklos, “Aušros” (berniukų ir 
mergaičių), “Saulės” (VIII), Jė
zuitų (IX), S. Dariaus ir S. Girė
no (FV), V. Kudirkos (V) gim
nazijų muziejai kaupia duome
nis apie mokytojus ir mokslei
vius - pasipriešinimo okupan
tams dalyvius. Prašome buvu
sius sukilėlius, partizanus, “ple- 
chavičiukus”, pogrindininkus, 
politinius kalinius, Sibiro trem
tinius, nacių kacetų kalinius at

sakyti į klausimus ir atsiųsti 2 
nuotraukas (9x13 cm). Drauge 
tiksliname šių mokyklų auklėti
nių - pasmerktųjų gete - likimą 
(žuvo, išliko, slapstėsi). Klausi
mai: 1) Rezistento (tremtinio) 
vardas, pavardė. 2) Gimimo 
(mirties) metai ir vieta. 3) Kur ir 
kada mokėsi? 4) Kurioje veik
loje dalyvavo (nukentėjo)? Siųs
ti Jonui Venckevičiui, Aušros g. 
40-18, LT-3005, Kaunas, Lith
uania. (Tel. 837 732594). Inf.

Patikslinimas. TŽ š.m. spa
lio 21 d. laidoje 5 psl. panaudota 
nuotrauka “Žemaitis” paimta iš 
žurnalo Lithuanian Heritage 
Magazine. Jos autorius yra Vai 
Ramonis, to žurnalo leidėjas- 
redaktorius.

Išminties blyksniai
Ten, kur Dievas turi savo baž

nyčią, velnias turės savo koplyčią.
Kas atsitinka žmonėms kurie 

laikosi vidurio kelio? Juos perva
žiuoja.

Norėdamas išgelbėti vagį nuo 
kartuvių, jis bus pirmasis, kuris 
perpjaus tau gerklę.

Jei tau neateina laikas, nei tavo 
daktaras tavęs nenumarins. (B.d.)

http://www.omnitel.net/svaja
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Tris sekmadienius iš eilės 
9.30 v.r. Mišiose vietoj “Angeliu
kų” choro gieda Deimantės Grigu- 
tienės vadovaujamas Anapilio vai- | 
kūčių choras.“Gintarėliai”.

- Lapkričio 23, sekmadienį, pa
minėta Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė. Ta proga Lietuvos kan
kinių šventovėje 11 v.r. Mišiose su 
savo vėliava iškilmingai dalyvavo 
VI. Pūtvio kuopos šauliai ir Lietuvos 
karininkai iš Borden karo bazės.

- Lapkričio 24, pirmadienį, 
kard. Audrys Bačkis lankėsi Vasa- 
goje Gerojo Ganytojo misijoje ir 2 
v.p.p. dalyvavo Vasagos moterų 
būrelio suruoštose vaišėse. Ta pro
ga aplankė ir Lietuvos karininkus 
Borden karo bazėje.

- Ateinantį savaitgalį, ryšium 
su kard. Audrio Bačkio lankymusi 
Anapilyje, Vasagos Gerojo Ganyto
jo šventovėje sekmadieninės Mi
šios bus lapkričio 29, šeštadienį, 2 
vai. po pietų.

- Kard. Audrys Bačkis lanky
sis Anapilyje lapkričio 30, sekma
dienį, ir 11 v.r. atnašaus Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje. Po 
Mišių rengiamos pabendravimo su 
kardinolu vaišės Anapilio salėje. 
Vaišėms bilietus galima užsisakyti 
pas Reginą Celejevvską tel. 416 
231-8832. Anapilio autobusėlis tą 
dieną veš maldininkus į pamaldas 
įprasta tvarka, ir po pamaldų lauks, 
kol pasibaigs pabendravimo su kar
dinolu vaišės.

- KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius švęs metinę 
Marijos Nekalto Prasidėjimo šventę 
gruodžio 7, sekmadienį, dalyvau
damos iškilmingai su savo vėliava 
11 v.r. Mišiose, o paskui Anapilio 
parodų salėje įvyks susirinkimas, 
kuriame meninę programą atliks 
Anapilio vaikučių choras “Gintarė
liai”. Po to bus vaišės su loterija.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių klebo
nijos posėdžių kambaryje.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 21, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje. Bilietus galima 
užsisakyti iki lapkričio 27 d. pas 
Zitą Kružikienę tel. 905 608-1 153.

- Anapilio knygyne gauta Lau
ryno Janušiausko knyga Likimo ve
dama ir 2003 m. vykusios vaikučių 
šventės garsajuostė “Laumės juos
ta”. Taipgi galima įsigyti dr. C. Jo
nio meniškai paruoštą mūsų parapi
jos deimantinės sukakties iškilmių 
vaizdajuostę.

- Mišios lapkričio 30, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Justiną, 
Aloyzą Ramonus ir Mariją, Boles
lovą Liškauskus; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje lapkričio 29, šeštadienį, 
2 v.p.p. už Kemėžų šeimos miru
sius; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje lapkričio 29, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Alę Dirsienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį, lapkri

čio 30, 11.15 v. ryto Pirmo Adven
to pamaldos. Sekmadienio tikybos 
pamokos vyksta pamaldų metu.

- Pamaldos su Šv. Komunija - 
gruodžio 7 d. II Advento pamaldo
se ir gruodžio 24 d. Kūčių vakaro 
pamaldose.

- Jaunimo pamaldos ir Kalėdų 
elgutė - gruodžio 14 d.

- Parapijos tarybos kalėdinis 
posėdis įvyks gruodžio 16 d., 7.30 
v.v. kun. Algimanto ir Rūtos Žilins
kų namuose, Mississaugoje.

- Praeitą sekmadienį, Mirusių
jų minėjimo pamaldose buvo prisi
minti: Edita Haltnerytė-Stanaitienė, 
Jurgis Usvaltas, Uršulė Timpaitė- 
Bleizgienė, Jurgis Preikšaitis, Jonas 
Lepertas, Marta Elzbieta Miliaus
kienė, Liudas Monstvilas, Augustė 
Enzaitienė-Manšienė, Ida Enzaitytė 
Paškauskienė, Alfredas Paškus ir 
Valteris Paleikis bei visi Kanados 
lietuvių fondo mirusieji nariai.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $200 aukojo 
P. O. Vėžauskai.

Serž. Juozas Gataveckas (kairėje), būdamas Lietuvoje š.m. spalio 3 d. 
įteikė Lietuvos policijos gen. komisarui Vyt. Grigaravičiui Toronto 
policijos vado Julian Fontino dovaną bendradarbiavimo prisiminimui

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, ryšium 

su parapijos 50-mečiu, kardinolas 
A. Bačkis aukojo 10.30 v.r. Mišias, 
koncelebruojant vysk. P. Baltakiui, 
OFM, ir parapijos kunigams. Mišių 
metu prel. E. Putrimas, atnaujinęs 
kunigystės įžadus, iš kardinolo ran
kų priėmė prelato drabužius ir ofi
cialiai buvo įvestas į Lietuvos vys
kupų konferencijos užsienio lietu
viams sielovados delegato pareigas. 
Per Mišias giedojo jungtinis parapi
jos suaugusių, jaunimo ir “Volun
gės” choras. Po Mišių visi buvo pa
kviesti į priėmimą, kuris vyko pa
rapijos salėj. Sriubos vakaronė įvy
ko 4 vai. p.p. (žiūr. atskirą žinutę).

- Prieškalėdinį susikaupimą 
parapijai ves Kretingos parapijos 
kunigas Evaldas Darulis, OFM, 
gruodžio 12-14 d.d.

- Lapkričio 22 d. palaidotas 
a.a. Jonas Danaitis, 81 m. Paliko 
žmoną Birutę, dukras Audronę Šir- 
vinskienę su šeima ir Danutę, sūnus 
Rimą ir Vytenį su šeimomis ir brolį 
Mykolą su šeima Lietuvoje.

- Bilietai į diakono Petro Šar
kos, OFM, kunigystės šventimų 
pokylį, kuris vyks gruodžio 20 d., 
platinami sekmadieniais po Mišių 
parapijos salėje.

- KLKM parapijos skyriaus 
metinė šventė/agapė vyks gruodžio 
7 d., po 12 v.d. Mišių parapijos sa
lėj. Tai progai pritaikytą muzikinę 
programą atliks D. Viskontienė ir 
D. Radtke. Pietų bilieto kaina $15.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasideda šį 
sekmadienį tėvų ir vaikų susirin
kimu po 9.15 v.r. Mišių parapijos 
patalpose.

- Kalėdinis muzikos koncertas, 
jau aštuonioliktas parapijoj, įvyks 
gruodžio 14 d., 4 v.p.p. Koncertą 
atliks “Volungės” ir parapijos jau
nimo chorai, solistai ir instrumenta
listai.

- Parapijos 50-mečio jubilieji
nis leidinys su parapijos šeimų ir 
parapijos veiklos nuotraukom jau 
atspausdintas. Šeimos ir pavieniai pa
rapijiečiai, kurių nuotraukos išspaus
dintos leidinyje, gauna jį nemokamai. 
Kiti gali leidinį įsigyti už $15.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
30: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9.15 v.r. už Reginą Va- 
lickienę - 5 met.; 10.30 v.r. už Vė
linių novenai pavestas sielas, už 
a.a. Petronėlę Poškienę - 2 met., už 
a.a. Kazimierą Šarpienę - 3 met., 
už Pakalniškių šeimos mirusius; 12 
v.d. už a.a. JonąLėverį.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 23 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 210 svečių. 
Pranešimą padarė LN valdybos vi
cepirmininkas E. Steponas. Svečių 
knygoje pasirašė pik. G. Veromė- 
jus, pik. Itn. S. Drasčiukas, pik. Itn. 
M. Grigaliūnas, pik. Itn. G. Ažuba
lis, mjr. G. Srepetka, mjr. V. Jurge
levičius, mjr. K. Jankauskas, visi iš 
Lietuvos, besimokantys “Camp 
Borden”.

- Lietuvių Namų valdybos po
sėdis - 2004 m. sausio 15, ketvirta
dienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, ge
ras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. V. 

Aleknevičienės atminimui $50 au
kojo P. Ročys.

- Besidomintys Slaugos na
mais informacijos gali gauti inter
neto tinklalapyje www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už finansinę paramą. 
Slaugos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

KALĖDŲ SENELIS Į NAMUS. 
Jei norit pasikviesti jį į savo na
mus, mokyklą ar Naujųjų metų 
šventę skubiai skambinkite tel. 
905 290-8537.

VELKINAME Lietuvos kardinolą A. J. Back į, 
lankantį savo tautiečius Kanadoje!

Vilniaus arkivyskupą metropolitą kardinolą Audrį J. Bačkį, atskridusį į Torontą š.m. lapkričio 22 d., oro 
uoste pasitiko dvasiškiai, Lietuvos gen. garbės konsulas H. Lapas, Lietuvos kankinių parapijos klebonas prel. 
J. Staškevičius bei kiti visuomenės veikėjai. Nuotraukoje - kardinolas A. J. Bačkis (viduryje), vysk. P. Bal
takis, OFM, (dešinėje) ir Prisikėlimo parapijos klebonas kun. A. Simanavičius, OFM Ntr. R. Jonaitienės

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

A.N A I* I -I E
su orkestru "Major Music"

gruodžio 31, trečiadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties 

Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė
Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

*

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu lai
kotarpiu bus atidaryta nuo 
lapkričio 23 iki gruodžio 7 d. 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. Bus 
galima suvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, įteikti ka
lėdinius sveikinimus, užsakyti 
TŽ kaip dovanų savo bičiu
liams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

TZ numeris, kuris išeis gruodžio 
16 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, ašmeniniai. 
[ bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeniniai 
bei atskirieji sveikinimai yra rė
miniai. Jų kaina pagal užimamą 
plotą. Jais daugiausia naudojasi 
parapijos, organizacijos, institu
cijos ir pavieniai asmenys. Svei
kinimas per laikraštį šiuo metu 
yra geriausias būdas pasiekti 
savo artimuosius ne tik išeivijo
je, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu iš
vengiama atvirukų siuntinėjimo, 
kuris pareikalauja daug laiko ir 
išlaidų.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo Tėviškės žiburiams'.

$135 - Valentinas Poškaitis; $55
- Onutė ir Leonas Radzevičiai; $50 - 
Hilda Simanavičienė, S. V. Kneitai, 
Oshawa, Ont., Ona ir Antanas Baltrū
nai, Jonas ir Irena Nacevičiai; $45 - 
Alfonsas Marcis ir dukra Milda; $40
- Ona ir Vladas Keziai, Ancaster, 
Ont.; $30 - Joana Valiukienė, Vanda 
Jasinevičienė, Jūratė ir Mark Ignata- 
vičiai, Wasaga Beach, Ont.; $25 - 
Juozas ir Lydija Lukšos, London, 
Ont., Stasys, Marija ir Dana Jokūbai
čiai, Vanda Vaitkienė, Jonas Kara
liūnas, St. Catharines, Ont., Juozas 
Rovas, Marija Borusienė ir vaikai 
Danutė, Algimantas ir Roma su šei
ma, Hamilton, Ont., Stefanija ir An
tanas Petraičiai, Bronė Žiobienė, Ma
rytė Vaitkienė.

$20 - Albina Rimkuvienė, Ju
lija ir Romanas Vaitkevičiai, Ona 
Linčiauskienė, Hamilton, Ont., Liuda 
ir Zigmantas Mockai, Rodney, Ont., 
Izabelė ir Petras Baronai, St. Cathari
nes, Ont., Sofija ir Juozas Sendžikai, 
St. Catharines, Ont., Irena ir Algis 
Žemaičiai, Tušė Zaleskienė, Justinas 
ir Margarita Zubrickai, Eugenija Kri- 
pienė, Mečys ir Aldona Empakeriai, 
Stasė, Antanas ir sūnus Aleksas Zim- 
nickai; $15 - Dalia Jurevičienė; $10
- Brian ir Marija Mikelėnas-Mc- 
Laughlin, Rita ir Jean Louis Renaud, 
Ottawa, Ont., Eleonora ir Leonas Ru
daičiai, Anastazija Gaidelienė.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
____________TEL: (S14) 722-3545___________FAX: (514) 722-3546_____________

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Visi kviečiami į 
KALĖDINĮ KONCERTĄ

gruodžio 14, sekmadienį, 4 v.p.p.
Prisikėlimo šventovėje

DALYVAUJA:
♦ Prisikėlimo parapijos jaunimo choras ♦ 

♦“Volungė” ♦ Instrumentalistai ♦ 
įėjimas - laisva auka

Maironio mokyklos žinios
- Lapkričio 22 d., 11 v.r. mes 

matėme truputį savo mokyklos gy
venimo televizijoje “OMNI 1, 
cable 4” programoje “Toli arti”.

- Maironio mokykla ruošiasi 
priimti garbingą svečią Lietuvos 
kardinolą A. J. Bačkį, kuris žada 
mus aplankyti lapkričio 29 d., 
10.15 v.r.

- Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
13 d. mokyklos auditorijoje. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus kompiuteryje bei 

bibliotekoje yra įvairių straipsnių 
apie tiriamą prez. R. Pakso veiklą 
Lietuvoje. Lankytojai juos gali pa
siskaityti arba nukopijuoti. Interne
te dažniausiai galima skaityti tiktai 
vienos savaitės straipsnius, o anks
tesni jau atsiduria apmokamame 
archyve.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $100 - Janina Pacevi- 
čienė, Elena Narbutytė, prel. Pranas 
Gaida; $50 - Zuzana Stančikienė; 
$25 - Algis Štreimikis.

A.a. Jonas Danaitis, ilga
metis torontietis spaustuvinin
kas, po trumpos, bet sunkios li
gos, mirė praeitą trečiadienį, 
lapkričio 19, palikęs žmoną Bi
rutę, sūnus Rimantą Vytenį, 
dukterį Audronę su šeimomis, 
dukterį Danutę, gimines Lietu
voje bei gausų būrį draugų, lap
kričio 22 d. po gedulinių Mišių 
Prisikėlimo šventovėje palydė
jusių velionį į amžinojo poilsio 
vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Anapilio sodyboje.

Velionis prieš daugiau kaip 
50 metų įsteigė spaustuvę, vė
liau ir ilgiausiai veikusią “Time 
Press Ltd.” vardu. Ši įmonė, ša
lia verslą užtikrinančių komerci
nių darbų, aptarnavo ir lietuvių 
klientūrą, ypač pirmaisiais išei
vijos veiklos dešimtmečiais. 
Trylika metų Toronte leistas 
“Skautų aidas” buvo spausdina
mas “Time Press” spaustuvėje. 
Raštijos bei lietuvių kultūros is
torijon įrašyti ir kiti šioje įmonė
je atlikti darbai - vadovėliai mo
kyklos, įvairos knygos, žurnalai, 
albumai, programos ir kt. S.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $2,200 aukojo 
Staškevičių šeima (a.a. Eugeni
jos Staškevičienės XXIII meti
nių proga).

Sriubos vakaronė Prisikė
limo parapijoje surengta de
šimti metai iš eilės. Lapkričio 
23 d. susirinko pilna salė para
pijiečių ir svečių šelpti alkanuo
sius Lietuvoje. Atvykusius pa
sveikino parapijos tarybos pir
mininkė Jūratė Neimanienė, pri
statydama garbės svečius: Vil
niaus arkivyskupą metropolitą 
kardinolą Audrį J. Bačkį, vysku
pą Paulių Baltakį, OFM. ir Lie
tuvos ambasadorę Sigutę Jakšto- 
nytę. Dešimtmečio proga atvy
kęs padėkoti už paramą jo glo
bojamoms valgykloms “Betani- 
ja” Vilniuje ir “Caritas” Kaune, 
kardinolas Bačkis parapijai do
vanojo medinį Rūpintojėlį kaip 
padėkos simbolį, papasakojo 
apie tų valgyklų veiklą bei naują 
Amatų centrą mokyklų nebai
gusiam jaunimui. Jis taip pat at
vežė lietuviškos duonos kepalą 
kuriuo visi buvo pavaišinti. 
Apie Sriubos vakarones bei jose 
surinktų aukų paskirstymą kal
bėjo parapijos Labdaros sekcijos 
pirmininkė dr. Judita Cuplins- 
kienė. Prieš valgį visi įsijungė į 
vakaro programą - susikaupimą 
kuris buvo gražiai surežisuota 
skaitinių, maldų ir giesmių py
nė. Skaitinius atliko dvasiškiai, 
giedojo “Volungės” moterų cho
ras, jaunimo chorui padedant su
vaidinti “Ką padarėt vienam”, o 
žiūrovams įsijungiant į bendras 
giesmes ir maldas. Visiems pa
valgius duonos ir sriubos vaka
rienę, klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, padėkojo 
susirinkusiems už aukas bei vi
siems talkininkams už darbą 
rengiant šią vakaronę. Kardino
lui buvo įteikta dovana - Kana
dos indėnų skulptorės kūrinys. 
Vakaronės dalyviai išsisikirstė 
pakilioje nuotaikoje, galėję pa
dėti alkaniems, praleisdami dva
siškai prasmingą valandėlę prie 
įdomiai papuoštų stalų. Dlv.

Lietuvos Kariuomenės šventė 
lapkričio 23 d. buvo pradėta šv. Mi- 
šiomis Aušros Vartų šventovėje. 
Organizuotai dalyvavo šauliai su 
vėliavomis ir septyni kariškiai iš 
Lietuvos. Vainiką, kuris buvo padė
tas prie žuvusiems už laisvę pa
minklinės lentos, nešė Tina Urbo
navičiūtė ir Robertas Žiūkas. Cho
ras giedojo šiai šventei pritaikytas 
giesmes, o Mišių pabaigoje Tautos 
himną. Mišias atnašavo kleb. kun. 
Ričardas Birbilas. Susirinkusius į 
salę pasveikino Aldona Vaičekaus- 
kienė, pakvietė įnešti vėliavas ir su
giedoti Kanados himną. Tylos mi
nute buvo pagerbti žuvusieji kovo
se už Lietuvos laisvę. Vyr. Itn. 
Vida Urbonaitė skaitė paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenę, paįvairintą 
kariuomenės veiklos vaizdais ekra
ne. Po to parodytas filmas anglų 
kalba apie Lietuvos kariuomenę bei 
filmas “Sparnai virš Lietuvos”. 
Vyr. Itn. Vida Urbonaitė įteikė šau
lių vadui Antanui Žiūkui puikiai 
išleistą knygą Krašto apsauga 2002 
m., kurios atsakingoji redaktorė ir 
vyriausioji sudarytoja ji pati buvo.

Montrealio vyrų dainos viene
tas - Alfonsas Gudas, Rytis Bulota, 
Albinas Urbonas, Vytautas Mu
rauskas, Haroldas Celtorius, Anta
nas Mickus ir Alfredas Pališaitis, 
vadovas Aleksandras Stankevičius 
- padainavo 5 dainas. Po to humo
ristinė teatro grupė “Bulvė”, vado
vaujama Arūno Paransevičiaus, at
liko scenos vaizdelį “Rudens pasi
matymas”. Aid. Vaičekauskienė

Dail. Snaigės Šileikienės “Orchidėja” (akrilika, 2003). 
Š.m. gruodžio 7, sekmadienį, 7.30 v.v. bus rodoma TV 
programa apie šią torontietę dailininkę ir jos kūrybą seri
joje - Kanados menininkai

Vaikų savaitraščiui Kregž
dutė $100 aukojo P. O. Vėžaus
kai.

IEŠKOME auklės 18 mėn. ber
niukui Kipling ir Eglinton rajo
ne. Skambinti vakarais Žibutei

Vasagos moterų būrelis 
Tėviškės žiburiams paaukojo 
$200.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - dr. D. Žutautas 
(a.a. Broniaus Žutauto VI mir
ties metinių proga); $50 - J. Ber- 
natavičienė, S. Vyskupaitienė.

A. a. Antano Gverzdžio at
minimui R. V. Valaičiai, D. J. 
Trumpickai ir Ž. V. Vaičiūnai 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

A. a. Angelės Lešinskienės 
atminimui pagerbti, Tėviškės ži
buriams aukojo: $50 - L. Č. 
Senkevičiai, dr. B. ir dr. Č. Jo
niai; $20 - S. J. Andruliai, A. A. 
Vaičiūnai, R. A. Jonaičiai, Van
da Petrauskienė, J. Vingelienė; 
$10 - G. Gaižutienė, E. Ališaus
kienė, Vaida Petrauskienė.

Našlaičių kaimui Vaiko tė
viškės namai aukojo: $200 — 
Vladas ir Petra Jankaičiai; $100
- Julius ir Stefa Sinkevičiai.
Tremtinių grįžimo fondui auko
jo: $400 - Irena Jakowich; $100
- Julius ir Stefa Sinkevičiai.

Geriesiems aukotojams, pra- 
šviesinusiems Kalėdų šventes 
suvargusiems savo broliams, se
serims ir našlaičiams Lietuvoje, 
nuoširdžiai dėkojame -
KLKM dr-jos centro valdyba 

padėkojo programos atlikėjams, ka
riškiams bei visiems svečiams.

Klebonas R. Birbilas palaimi
no vaišių stalą kurį paruošė Dana 
Urbonavičienė su talkininkais. 
Gausių vaišių metų “Bulvės” akor
deonistas muzika, o kiti grupės na
riai dainomis išjudino kai kuriuos 
dalyvius pasišokti.

A. a. Jadvyga Dainiūtė-Bu- 
nienė, 75 m. amžiaus, mirė lap
kričio 22 d. Po gedulinių Mišių 
lapkričio 25 d. Aušros Vartų šven
tovėje palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi duktė, sū
nus, žentas su šeimomis, šeši vai
kaičiai ir brolis Eugenijus Dainius 
su šeima. D.S.

Vaiko tėviškės namams auko
jo: $200 - V. D. Anelauskai; $100 
- A. Kibirkštis, R. A. Knystautai, J. 
Dabkus ir Pakniai; $60 - E. V. R. 
Kudžmai; $50 - K. Anelauskienė, 
Ch. J. Tanner, K. D. Pliuškoniai, R. 
Anelauskas, Br. A. Niedvarai, Iz. 
Mališka, V. Balsienė, K. Timm- 
ings, D. Aneliūnas; $40 - V. D. 
Surdėnai, R. M. Jurkai; $30 - D. 
Staškevičienė, P. R. Brikiai, R. Pie- 
čaitienė, G. Kudžmienė; $25 - K. L 
Andruškevičiai; $20 - J. Vilgalys, 
J.Vilgalio šeima, E. Kerbelienė, B. 
Rupšienė, V. Remeikienė, A. Pieši- 
na, E. Szewcsuk; $15 - V. Aneliū
nas, I. Dikaitis; $10 - S. Staškevi
čienė, B. Nagienė, J. Blauzdžiū- 
nienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja - 
KLKM dr-jos Montrealio skyrius 

tel. 416 207-0819.

NUOMOJAMAS namas (town 
house) Dundas-High Park rajo
ne. 3 miegamieji, kiemas, gara
žas. Nuoma $1350 mėn. Skam
binti tel. 416 207-0637.

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

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

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

http://www.labdara.ca
mailto:siandien5@yahoo.com

