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Kalbos atnaujinimo metai
Šiemet švenčiamas lietuviškos spaudos atgavi

mo 100-metis. Ši sukaktis tampa dar prasmingesnė, 
Lietuvai paskelbus 2004-sius knygos ir kalbos metais, 
nes ji suteikia svarbią ir aktualią progą atnaujinti pa
stangas mūsų kalbos įtvirtinimui valstybėje.

S
PAUDOS uždraudimas lietuviškomis-lotyniško- 
mis raidėmis yra sunkiai įsivaizduojamas šiandie
ną, mūsiškiame žmogaus teisių įtvirtinimo ir gy
nimo amžiuje. Tai gali geriau suprasti gyvenusieji so

vietinės priespaudos metu, kada buvo uždrausta tautinė 
veikla, atimtos kitos laisvės, kurių neturėjimas net nesu
vokiamas Vakaruose. Tokios veiklos pavyzdys - lais
voji spauda. Jau dažnai rašyta apie atsakomybę, kuri yra 
laisvės “kaina”, atribojanti laisvę nuo anarchijos. Spau
dos darbe tai reiškia atsakingumą už aprašytus įvykius, 
faktus, už panaudotų šaltinių pasirinkimą. Taip pat turi 
būti priimama tam tikra atsakomybė už kalbą, nes spau
da, o dar labiau radiju bei televizija bene visur pasi
kliauja didelis nuošimtis gyventojų. Rašytojai ir žurna
listai, teikdami žinias savo vartojama kalba, daro itin 
svarbią įtaką ne tik nuspalvindami perduodamus faktus, 
bet ir pačią kalbą, jos vartoseną, net gramatiką. Šią ga
lią būtina sąžiningai naudoti geriems, o ne savanaudiš
kiems, vien pelnui ar patogumui tarnaujantiems tiks
lams.

T
IEK metų uždraustas, vos keletą dešimtmečių 
puoselėtas, pusę šimtmečio sovietų gadinamas, 
dabar vėl lietuviškas žodis rodo nuosmukio po
žymius. Tai pripažįsta sociologai, kalbininkai, kiti 

mokslininkai. Drauge 2004 m. sausio 10 d. buvo pa
skelbti net keli pranešimai, skaityti Lietuvoje praėjusį 
lapkritį vykusioje specialioje sesijoje “Lietuvių kalbos 
padėtis moksle ir visuomenėje”. Juose akademikai pa
žymėjo, jog bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo insti
tucijose peršama anglų kalba, nyksta mokslinis lietuvių 
kalbos statusas, pačios Švietimo ir mokslo ministerijos 
įsakymu. Mokslininkai orientuojami vien į anglų kalbą 
visose srityse.

K
AS tada turi rūpintis kalbos išlaikymu? Ne išei
vija, kurios sąlygos nepalankios, vyraujant ang
lų kalbai. Apgailėtinai daug spaudos išnykimo 
pavyzdžių randame išeivijoje. Kai rašytojų ir skaitytojų 

mažėja, net pinigai jų skaičiaus neatgaivins, ar tik trum
pam. Naujų lietuvių imigrantų banga kai kur reiškiasi 
spaudoje, tačiau tai irgi tik laikinas reiškinys, jeigu jų 
vaikai neauklėjami domėtis lietuviškais reikalais, o įsi
liejimas į aplinką yra pirminis jų siekis. Nyksta išeivijo
je ir pati kalba - net ir gausiuose telkiniuose sunku iš
laikyti kalbos mokėjimo lygį naujose kartose, o mažuo
se lietuvių telkiniuose retėja net progos su kitais kalbė
tis lietuviškai. Minėtoje sesijoje priimta rezoliucija, ku
rioje teigiama, jog atsakomybė už lietuvių kalbą, jos 
vartojimą ir išlikimą tenka “Visų pirma politinei šalies 
valdžiai, taip pat mokslo ir studijų institucijoms, visai 
šalies inteligentijai”. Yra valstybinė kalbos komisija, 
yra mokykla ir yra šeima. Valstybės pareiga yra joms 
suteikti kiek galint stipresnę pagalbą, remti jų pastangas 
ir visų institucijų bei leidinių, kurie puoselėja lietuvių 
kalbos tikslinimą ir įtvirtinimą. Jeigu Prancūzija gali 
griežtai valdyti kalbos vartojimą, jeigu Kvebekas gali 
bausti už anglicizmus, - gali ir Lietuva. Kiekvienas gali 
ir privalo suprasti, jog kalba yra tautinio ir kultūrinio 
savitumo pagrindas. Tebūna šie ne tik sveikinimų metai 
už praeities pasiekimus, bet ir rimtų diskusijų bei tei
giamo nusistatymo spaudos ir kalbos atnaujinimo klau
simais. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI

Spaudos laisvė ir paslaptys

Savaitė Lietuvoje

Federacinė policija Kana
doje (RCMP), tyrinėdama gali
mą teroristinę veiklą, susidūrė 
su spaudos laisvės klausimu. 
Ottawa Citizen laikraščio kores
pondentė Juliet O’Neill, gavusi 
informacijos apie Kanados pilie
čio, turinčio taip pat ir Sirijos 
pilietybę, Maher Arar deportavi
mo į Siriją detalių, praeitų metų 
lapkričio mėnesį paskelbė jas 
savo laikraštyje. Pasirodo, kad 
dalis šios informacijos esą bu
vusi valstybinio saugumo pa
slaptis, ir jos skelbimas yra kri
minalinis nusikaltimas. Norma
liai spaudos korespondentų šal
tiniai yra slapta informacija tarp 
jo ir ją teikiančio asmens, tačiau 
po 2001 metų rugsėjo 11 dienos 
įvykių JAV, Kanados parlamen
tas įvedė naują įstatymą, kuris 
turėjo sustiprinti krašto saugumą 
ir dėl to buvo duota daugiau 
laisvės teisėsaugos pareigū
nams. Krašto policija, norėdama 
sužinoti, iš kur ir kaip šią infor
maciją gavo laikraščio kores
pondentė, jos bute padarė pen
kias valandas trukusią kratą ir 

taip pat atliko kratą laikraščio 
įstaigoje. Krašto policija turėjo 
visus teismo įgaliojimus tas kra
tas daryti, tačiau tai yra pirmas 
kartas, kad pagal prieš dvejus 
metus išleistą įstatymą, buvo 
skverbiamasi į spaudos darbuo
tojų laisvę. Užuot tyrus, kas tą 
slaptą informaciją išdavė, krašto 
policija užsipuolė tirti, vadina
mojo “rusvo voko” gavėją. Visa 
Kanados spauda į šią kratą labai 
stipriai reagavo ir ėmė šaukti, 
kad Kanada yra policijos kont
roliuojama valstybė, kad joje 
dirbantys žurnalistai nustos visų 
informacijos šaltinių, nes įstaty
mas laiko kriminaliniu nusikalti
mu ne tik slaptą informaciją per
duoti, bet taip pat ją priimti ar 
skleisti. Kanados ministeris pir
mininkas Paul Martin aiškinosi, 
kad neturėdamas visų duomenų 
negali pareikšti savo nuomonės, 
tačiau jam atrodo, kad policija 
turėtų labiau ieškoti to nusikal
tėlio, kuris slaptą informaciją 
perdavė, o ne korespondentų, 
kurie tą informaciją gavo. Jis 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kernavės piliakalnis. Žemiau - vaizdas nuo piliakalnio į Neries upės slėnį Nuotr. S. Daliaus

Lietuvos žydų tragediją prisimenant
Atoliepis j dr. S. Sereikos pasisakymą tuo klausimu TŽ 2004 m. 2 nr., kur jis teigia, kad 
žydų žudynėse “didelėj daugumoj” dalyvavo lietuviai ir kad tai esanti “neginčytina tiesa”

GENIUS PROCUTA
Prieš nepilnus metus JAV 

prezidentas ir D. Britanijos mi
nisteris pirmininkas pareiškė 
“neginčytiną tiesą”: Irako dikta
torius turi MNG (masinio naiki
nimo ginklus), kurie gali būti 
parengti puolimui per 45 minu
tes. (Tų ginklų nerado JT spe
cialistai prieš karą ir maždaug 
2,000 Amerikos kariuomenės 
bei specialistų okupavus visą 
Iraką). Dabar jau visai atvirai 
kalbama: “neginčytina tiesa”, 
kad Irakas turi MNG, buto tik 
dingstis pradėti karą ir nuversti 
Irako diktatorių.

Lietuvių spaudoje nebuvo 
(bent kiek aš žinau) pateikta pil
no Izraelio parlamento pirminin
ko kalbų teksto, tik Atgimimas 
(nepriklausomos politikos sa
vaitraštis) paskelbė, kad jis yra 
ekstremistinės dešinės partijos 
“Herut” atstovas ar galva Knes- 
sete. Su S. Sereika nematau rei
kalo ginčytis, tik pacituosiu eilę 
mokslininkų ir šaltinių, kurie 
nesutinka ar bent duoda pagrin
do nesutikti su jo teiginiu, kad 
didelė dauguma žydų žudikų 
Lietuvoje buvo lietuviai.

ŽYMŪNŲ PAREIŠKIMAI
Man atrodo, kad nereikia 

pristatyti jau mirusių Aleksand
ro Štromo ir Vytauto Kavolio, 
palikusių ne tik Lietuvos visuo
menėje, bet ir tarptautinėje plot
mėje žymų ir pripažintą moksli
nį, visuomeninį paveldą, beveik 
testamentą, kuriuo galime di
džiuotis ir vadovautis.

Dr. Aleksandras Štromas: 
“Žydų žudynėse dalyvavo paly
ginti nedidelis lietuvių skaičius 
ir manau, kad nė vienas doras 
lietuvis nebijos pavadinti jų lie
tuvių tautos išgamomis bei nusi
kaltėliais (...). Gi tie Lietuvos 
žydai, kurie iš to fakto, kad žy
dų žudynėse dalyvavo tam tik
ras skaičius jų tėvynainių lietu
vių, daro išvadą, jog šia prasme 
nusikalto visa lietuvių tauta, - 
niekuo nesiskiria nuo tų lietu
vių, kurie kaltino visus Lietuvos 
žydus kolaboruojant su sovieti
niu okupantu.

Ir tuos, ir kitus neabejoda
mas pavadinsiu fašistinės-tota- 
listinės sąmonės žmonėmis, t.y. 
žmonėmis, įsitikinusiais, kad už 
paskirų individų ar jų grupių 
veiksmus yra atsakinga kolekty
viškai ta etninė grupė ar .tauta, 
kuriai jie priklauso.

Tai tokių žmonių kolektyvi
nių pastangų dėka ir iškilo ši 
fiktyvi lietuvių-žydų problema 
(...)” (TŽ, 1979, nr. 4).

Dr. Vytautas Kavolis: 
“Lietuvos istorija yra įdomi tuo 
atžvilgiu, kad ji, viena vertus, 
nepasižymi didelėmis niekšybė
mis, lietuviai niekada nesielgė 
su kitais blogiau, negu su saviš
kiais. Ir nedalyvavo vienokių ar 
kitokių žmonių persekiojimuo
se, su vienintele ryškesne išimti
mi Antrojo pasaulinio karo me
tu, kada tam tikra maža lietuvių 
dalis dalyvavo žydų naikini
muose, kas buvo priešinga visai 
lietuvių tautos patirčiai. Tad vi
siškai nebūnant šovinistu ar ne
kritišku lietuvių istorinei patir
čiai, vis dėlto turbūt būtų galima 
pripažinti, kad lyginant su kito
mis Europos šalimis, lietuvių is
torija yra palyginti moraliai šva
ri.” {Metmenys, 2001, nr. 80, 
psl. 103)

Net kontraversijų nevengiąs 
istorijos profesorius Liudas 
Truska Sandoros, (Katalikų 
mėnraščio, 1998, nr. 10) sureng
tame pokalbyje Gėdingiausias 
istorijos puslapis? Sutinka, kad 
lietuvių, žydšaudžių “iš tikrųjų 
buvo tik saujelė”. Toliau jis ten 
pat dar kartą pakartoja: “Nau
jausi tyrinėjimai rodo, kad šau
džiusių žmonių skaičius buvo 
labai mažas. Tačiau jie iššaudė 
labai daug.”

Skaičių klausimas
Kiek? Pagal dr. Sereiką “ne

ginčytina tiesa”, kad Lietuvoje 
buvo nužudyta 230,000 žydų. 
Tame pačiame Sandoros pokal
byje dalyvavęs Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkas Si
monas Alperavičius teigia, kad 
buvo nužudyta 200,000 (psl. 
18), t.y. 30,000 žmonių mažiau. 
Prieš 25 metus antilietuviškumą 
ypač JAV sukėlęs NBC televizi

jos serialas Holocaust ir plačiau 
paplitęs romanas, parašytas Ge
rald Green, teigė (“neginčytina 
tiesa”), kad vien tik Vilniaus ir 
Kauno miestuose bei apylinkėse 
lietuvių savanoriai (volunteers) 
nužudė apie 300,000 žydų: “If s 
estimated that about 300,000 
Jews have been eliminated in 
the Vilna and Kaunas areas” 
(psl. 182, Gerald Green, 
Holocaust, Bantam Books, New 
York, 1978). Pridėjus dar kitus 
Lietuvos miestų ir miestelių žy
dus išeitų, kad tuo tikrai tragiš
ku metu Lietuvoje gyveno gero
kai per 400,000 žydų ir juos vi
sus išžudė lietuviai ir dargi sa
vanoriai.

Kas yra bent kiek giliau su
sipažinęs su žydų ir nežydų 
(ypač lenkų) holokaustais Rytų 
Europoje žino, kad Hitleris ir jo 
aukštesnieji pavaldiniai buvo 
parengę specialius naikintojų 
dalinius vadinamus Einsatz- 
gruppen ideologiškai ir psicho
logiškai užgiūdintus žudikus- 
profesionalus, kurių vienintelis 
tikslas buvo žudyti karo ir oku
pacijos priedangoje čigonus, žy
dus, komunistus, lenkų inteli
gentiją ir kitus, parengiant išre
tintus plotus pilnai vokiečių ko
lonizacijai: “Baltic States and 
Poland were to be fully germa- 
nised...” (psl. 316, Heinz Hoh- 
ne, The Order of the Death's 
Head, The Story of Hitler's SS, 
Penguin Books, 2000).

Baltijos kraštuose veikė pati 
didžiausia ir daugiausia žmonių 
išžudžius! Einsatzgruppe A, tu
rėjusi 990 vyrų, susidedanti dau
giausia iš SS, Gestapo, vokiečių 
policijos; jų tarpe buvo beveik 
9% ne vokiečių tautybės pagal
bininkų. Taip rašo vienas žy
miausių holokausto tyrinėtojų 
Hebrajų universiteto Jeruzalėje 
prof. Yehuda Bauer (A History 
of Holocaust, New York, 1982, 
psl. 283).

Einsatzgruppe A pranešimai 
apie žudynių procesą Berlynui ir 
kiti vokiečių dokumentai bei kai 
kurie holokausto šaltiniai nuro
do, kad ši speciali žudikų grupė 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Premjeras Švedijoje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas sau
sio 26 d. skaitė pranešimą Šve
dijoje vykusiame tarptautiniame 
forume “Genocido prevencija: 
grėsmė ir atsakomybė”, rašo 
ELTA/LGTIC. Tai ketvirtas ir 
baigiamasis forumas, kuriame 
“keliami aštriausi aktualūs hu
manitariniai, politiniai ir morali
niai iššūkiai, su kuriais Pasaulio 
bendruomenė susiduria šian
dien”. A. Brazauskas vizito me
tu susitiko su Švedijos ministe- 
riu pirmininku Goran Persson, 
aptarė Šiaurės ir Baltijos valsty
bių bendradarbiavimo perspek
tyvas, ES ir finansinius klau
simus. Jo siūlymą Šiaurės ir 
Baltijos (NB6) valstybių vyriau
sybių vadovų susitikimą rengti 
Vilniuje Švedijos premjeras pa
laikė.

JAV nuomonė apie krizę
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis po 
vizito JAV-se pranešė, kad ne
oficialia diplomatų nuomone, 
Lietuvos demokratija Vakaruo
se bus pasitikima, jeigu Lietu
vos prezidento Rolando Pakso 
apkalta vyks ir jis bus atstaty
dintas. Jis pažymėjo, jog grės
mių Lietuvos narystei ES ir SAS 
(NATO) nėra, tačiau esama 
grėsmių tos narystės kokybei, 
praneša ELTA/LGTIC.

“Kaip vieną neigiamų Lie- 
tuvos vertinimo Vakaruose po
žymių A. Valionis minėjo tai, 
jog per susitikimus Vašingtone 
Lietuvai buvo prikišamos anti
semitizmo apraiškos Prezidento 
R. Pakso aplinkoje bei ‘fašistuo- 
jančių elementų’ gausėjimas 
tarp jo rėmėjų. UR ministeris 
taip pat teigė, kad Konstitucinio 
Teismo sprendimas, kad R. Pak- 
sas pažeidė priesaiką ir Konsti
tuciją Vakaruose yra vertinamas 
kaip “labai rimtas argumentas”. 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko nuomone, A. Valionis 
neviršijo savo įgaliojimų prista
tydamas neoficialią Vašingtono 
poziciją. Prezidentas laukė A. 
Valionio paaiškinimo ir šaltinių, 
vadino tokį pozicijos išsakymą 
kišimusi į kitos valstybės rei
kalus.

JAV pasisakymai
JAV ambasadorius Lietuvo

je Stephen Mull sausio 27 d. su
sitikime su prezidento patarėju 
užsienio politikos klausimais 
Petru Vaitiekūnu teigė, jog JAV 
neturi nusistatymo, ką R. Paksas 
turėtų daryti; tai priklauso nuo 
jo ir Lietuvos žmonių sprendi
mo. Jis pabrėžė oficialią JAV 
poziciją, būtent, kad “JAV gerbs 
bet kokį demokratinio proceso 
rezultatą”.

Sausio 23 d. JAV laikraštyje 
The Wall Street Journal buvo iš
spausdintas Vašingtono pažan
gių strateginių ir politinių studi
jų instituto analitiko Vladimiro 
Sokoro straipsnis, kuriame jis 
rašė apie Lietuvos “Watergate”. 
Jis pavadino Lietuvą vieną iš la
biausiai ekonomiškai pažengu
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sių ES ir ŠAS busimųjų narių 
bei tvirta euroatlantine sąjungi
ninke. Autorius teigęs, jog R. 
Pakso politinis vajus buvęs tra
dicinis populistinis, kuriame 
naudodamasis socialinių grupių, 
nesugebėjusių prisitaikyti prie 
perėjimo į rinkos ekonomiką ne
pasitenkinimu, jis save vaizdavo 
kaip paprastų žmonių sergėtoją 
nuo “elito”.

Pašalinti iš frakcijos
Sausio 26 d. įvykusiame so

cialliberalų frakcijos posėdyje 
nuspręsta pašalinti narius Rolan
dą Pavilionį ir Egidijų Klumbį 
už Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) frakcijos seime po
tvarkių pažeidimus ir veiklą, ne
suderinamą su NS politika. Kaip 
rašo ELTA/LGTIC, nuo sausio 
26 d. NS frakcijos nariu taip pat 
nebelaikomas Darbo partijos va
dovas Viktoras Uspaskichas, 
kuris savo noru sustabdė narystę 
frakcijoje. R. Pavilionio pašali
nimą lėmė jo dalyvavimas ku
riant judėjimą “Už Prezidentą ir 
teisingą Lietuvą”, prisidedančio 
prie visuomenės skaldymo, pa
sak NS frakcijos seniūno Alvy
do Ramanausko. E. Klumbio 
veikla apibūdinta kaip “menki
nusi valdančiosios daugumos 
nuveiktus darbus”.

Lenkijos prezidentas 
neapsisprendęs

Lenkijos prezidentas Ale- 
sandras Kvasnevskis sausio 28 
d. pareiškė, kad jau seniai buvo 
pakviestas apsilankyti Vilniuje 
balandžio 26 d., bet jo sprendi
mas dėl vizito “priklausys nuo 
padėties Lietuvoje raidos”. Vizi
tas, numatytas jau 2003 m. rug
sėjo mėnesį, būtų surengtas pa
žymint Lietuvos ir Lenkijos 
draugiškų santykių ir geros kai
mynystės sutarties pasirašymo 
10-ąsias metines, rašo ELTA/ 
LGTIC. Balandžio mėnesį gali 
įvykti balsavimas dėl prezidento 
nušalinimo, jeigu 85 iš 137 sei
mo narių pripažintų, kad nors 
vienas kaltinimas iš pateikiamų 
prezidentui yra teisingas. Tada 
jis turėtų palikti savo postą. Jei
gu Lenkijos prezidentas tuo lai
ku lankytųsi Lietuvoje, jo vizi
tas galėtų būti suprastas kaip pa
rama R. Paksui.

Užsienio reikalų ministeris 
JAV-se

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Antanas Valionis sau
sio 22 d. pradėjo penkių dienų 
vizitą Vašingtone, rašo ELTA/- 
LGTIC. Jis susitiko su JAV At
stovų rūmų nariu iš Illinois 
valstijos John Shimkus, su ku
riuo aptarti JAV Kongreso pre
kybos delegacijos planai gegu
žės mėnesį aplankyti Baltijos 
valstybes. Taip pat vyko susiti
kimai su JAV nevyriausybinių 
organizacijų atstovais.

A. Valionio programoje taip 
pat numatyti susitikimai su JAV 
valstybės sekretoriumi Colin 
Powell, aukštais JAV Valstybės 
ir Gynybos departamentų bei

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Q RELIGINIAME GYYEMME Vilniaus senamiestis - žvilgsnis pro “Lietuvos” viešbučio langą Nuotr. G. Kurpio

SPAUDOS BALSAI
Laikraštis apie poeziją ir kalbą

Ketvirtąją tradicinę kalėdinę 
šeimų šventę 2003 m. gruodžio 28 
d. surengė Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis ir vyskupijos Šeimos 
centras. Šventė, pavadinta “Šeima - 
Kūrėjo pagalbininkė” prasidėjo 
vysk. Bartulio aukojamomis Mišio- 
mis, kuriose buvo atnaujinti santuo
kos įžadai. Dalyvavo šeimos iš Jo
niškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliš
kio, Šiaulių dekanatų bei meniniai 
vienetai iš Kauno ir Klaipėdos. Po 
Mišių visiems susirinkus Šiaulių ki
no bei kultūros centre “Saulė”, 
vysk. Bartulis sveikindamas primi
nė, kad Kristus yra visiškai arti ir 
tų, kuriems atrodo, kad jie dūsta 
nuo šeimyninio gyvenimo sausros”. 
Apie šeimos gyvenimo prasmę kal
bėjo pranciškonas tėvas Severinas, 
Lietuvos šeimos centro direktorė 
Violeta Valantiejūtė, Šiaulių vysku
pijos Šeimos centro vadovė Daiva 
Špinkuvienė ir kt. Šiaulių dramos 
teatro režisierės Reginos Stepona
vičiūtės surengtoje programoje pa
sirodė Šiaulių tėvo Benedikto And- 
ruškos katalikiškos pradinės mo
kyklos auklėtiniai, Šv. Cecilijos an
samblis, Šiaulių konservatorijos 
akordeonistai, šokių ansamblis 
“Želmenėliai” ir kt. Susitikimą pa
rėmė Šiaulių miesto savivaldybė ir 
miesto meras Vytautas Juškus, 
Šiaulių organizacijos ir Vokietijos 
pasauliečių katalikų judėjimas Rytų 
šalims remti “Renovabis”. Vilka
viškio katedroje 2003 m. gruodžio 
28 d. Mišias aukojo vysk. Rimantas 
Norvilą kartu su Aleksoto ir Aly
taus dekanais kun. Deimantu Bro- 
giu ir kun. Arūnu Užupiu. Vysku
pas pasakė Šv. Šeimos šventės pro
gai pritaikytą pamokslą apie san
tuokos stiprinimą, kvietė šeimas 
kantriai puoselėti santarvę bei dar
ną. Parapijos salėje po Mišių buvo 
surengtos vaišės. Suaugusieji pasi
klausė Kaune dirbančio kun. Vy
tauto Briliaus, MIC, minčių, o vai
kams kitoje salėje buvo dainos ir 
žaidimai. Renginys pasibaigė Vir- 
gio Stakėno koncertu.

Kauno valstybiniame muzi
kiniame teatre 2003 m. gruodžio 
23 d. vyko Kauno sakralinės muzi
kos mokyklos chorų “Pastoralė” ir 
“Giesmė” 25 ir 20 metų įsteigimo 
jubiliejinis kalėdinis koncertas. 
Taip pat dalyvavo mokyklos vaikų 
ir jaunučių chorai bei styginių kvar
tetas “Collegium”, solistė R. Preik- 
šaitė. Koncertą vedė aktoriai V. 
Kochanskytė ir S. Bagaliūnas. At
likti lietuvių ir užsienio kompozito
rių kūriniai. Savivaldybės padėkos 
raštais buvo apdovanoti mokyklos 
mokytojai. Meno vadovė ir dirigen
tė N. Jautakienė įsteigė mergaičių 
vokalinį ansamblį “Pastoralė”, ku
ris po Lietuvos atgimimo išaugo į 
chorą. 1991 m. chorų “Pastoralė” ir 
“Giesmė” pagrindu buvo įsteigta 
sakralinės muzikos mokykla. Cho
ras “Giesmė” (meno vadovė ir diri
gentė - S. Jautakaitė-Hargreaves) 
nuo 1989 m. gieda Kauno arkika
tedroje bazilikoje sekmadienio Mi
šiose, ir nuo įkūrimo 1983 m. daly
vauja dainų šventėse, mokyklos ka
lėdiniuose koncertuose. 1990 m. šis 
choras pripažintas geriausiu iš 32 
chorų bei orkestrų tarptautiniame 
festivalyje Portugalijoje, o 2001 m.

Kas savimi didžiuojasi, ne
šviečia (Laotse)

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA 

VIKTORAS VACLOVAS 
TANKEVIČIUS

mirė 2004 m. sausio 23 d. Cobourg, Ont. Palaidotas 
sausio 26 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, 
Ont. Paliko liūdesy šeimą.

Romoje giedojo popiežiaus Jono 
Pauliaus II audiencijoje.

Vilniuje Prancūzų kultūros 
centre (PKC) sausio 7 d. atidaryta 
paroda apie rašytojo George Berna- 
nos gyvenimą ir pristatytas jo kny
gos Po šėtono saule vertimas į lie
tuvių kalbą, išleistas Prancūzų kul
tūros centro ir LVK leidyklos “Ka
talikų pasaulis”. Atidaryme sveiki
nimo žodį tarė PKC direktorės pa
vaduotojas Christian Bonneville, 
vertėja ir užsienio literatūros spe
cialistė Galina Baužytė, kuri prista
tė G. Bemanos gyvenimą ir kūrybą. 
Taip pat buvo rodomas pagal Ber- 
nanos knygą sukurtas filmas Kaimo 
klebono dienoraštis.

Kun. Jono Totoraičio, MIC, 
knygos Sūduvos Suvalkijos istorija 
antrosios laidos sutiktuvės įvyko 
2003 m. gruodžio 17 d. Marijampo
lės Petro Kriaučiūno viešojoje bib
liotekoje. Dalyvavo vyskupas eme
ritas Juozas Žemaitis, MIC, kunigų 
seminarijos rektorius kan. Kęstutis 
Žemaitis, Lietuvos istorijos instituo 
prof. Antanas Tyla bei šio instituto 
Retų leidinių skyriaus vedėjas Algi
mantas Katilius, savivaldybės pa
reigūnai ir organizacijų atstovai. 
Įvairūs kalbėtojai aptarė veikalo 
svarbą ir autoriaus gyvenimą. Šis 

" veikalas apima laikotarpį nuo XIII 
iki XX š. ketvirtojo dešimtmečio, 
plačiai atskleidžia krašto apgyven
dinimo raidą, ūkines ir administra
cines reformas, miestų ir miestelių, 
šventovių bei parapijų kūrimosi is
toriją. Pateikiama daug duomenų 
apie Marijampolę ir vienuolių mari
jonų veiklą bei jų nuopelnus lietu
vių kultūrai. Autorius gimė 1872 
m. Šakių rajono Griškabūdžio se
niūnijos Bliuviškių kaime. Mokėsi 
Seinų kunigų seminarijoje, domėjo
si istorija. Vikaravo Daukšiuose, iš 
kur slapta išvyko studijuoti į Fri
burgo universitetą, kur įsigijo isto
rijos daktaratą 1904 m. Grįžęs į 
Lietuvą buvo Marijampolės marijo
nų gimnazijos direktoriumi, dėstė 
VDU Teologijos-filosofijos fakul
tete. Mirė 1941 m., palaidotas Ma
rijampolėje. Pirmoji minėtos kny
gos laida išleista prieš 65 metus. 
Knygos sutiktuvės buvo pirmas iš 
renginių, skirtų spaudos atgavimo 
šimtmečiui paminėti. Jis užbaigtas 
Vilkaviškio kultūros rūmų folkloro 
ansamblio “Sūduviai” programa.

Kunigas misionierius Alfon
sas Vytautas Bumbulis mirė 2003 
m. gruodžio 6 d. Omske, Vakarų 
Sibire, Rusijoje. Gimęs 1930 m., po 
II Pasaulinio karo jis sovietų buvo 
ištremtas su šeima į Krasnojarsko 
kraštą. Ten peršalęs susirgo sąnarių 
liga, dėl kurios vėliau tapo invali
du. Dirbo ryšininku ir vairuotoju, 
vėliau grįžęs į Lietuvą pasirinko 
gydomąjį badavimą, sugebėjo ligą 
nugalėti. Nuo vaikystės norėjo tapti 
kunigu, nors neleido silpna sveika
ta. Vis dėlto studijavo teologiją. 
Aktyviai reiškėsi Lietuvos atgimi
me. 1997 m., sustiprėjus sveikatai, 
išlaikė seminarijos egzaminus. Ku
nigystės šventimus jam suteikė No
vosibirsko vyskupas Joseph Werth, 
SJ. Jam tada buvo 67 metai. Jis ilgą 
laiką tarnavo Omsko srities Sar- 
gatsko gyvenvietės katalikų parapi
joje. 2003 m. pradžioje jam nusta
tytas plaučių vėžys. Rugpjūčio 2 d. 
jis paskutinį kartą aukojo Mišias.

Du kovos Židiniai ANTANAS SURAUČIUS

Gervėčiai ir Seinai. Atsiliepiant į Bernardo Šaknio straipsnį TŽ 2003 metų 27 
numeryje, kur jis rašė apie Gervėčių šventovės šimtmetinę sukaktį

Lietuviui vilniečiui, kurio 
vaikystė, paauglio dienos ir jau
nuoliškas brendimas sutampa su 
tarpukariu lenkų okupacijoje, 
tas laikotarpis labiausiai įsimi
nė. Su draugais moksleiviais 
Vilniuje — nuo Vižainio iki Sei
nų ir Beržininko, nuo Druski
ninkų iki Dūkšto — teko džiaug
tis atsparumu prieš lietuvių per
sekiojimą. Vietinių žmonių at
kaklumą kovoje su engėjų pasi
kėsinimu sunaikinti lietuvišku
mą užgrobtame Lietuvos ketvir
tadalyje teko pažinti ir pačiam į 
tą atgaivos ir pasipriešinimo są
jūdį jungtis. Labiausiai įsiminė 
Seinai ir Gervėčiai.

Gervėčių krašto žmonės pa
statė didingą, naują šventovę, 
gynė lietuviškas pamaldas nuo 
lenkų “karžygio” arkv. P. Jalb- 
žykovskio pastangų išgyvendin
ti lietuvių kalbą. Tai ar galime 
buvo nepastebėti, kad Seinai ir 
Gervėčiai yra du tokie lietuviš
kumo židiniai — kaip šaunūs 
dvyniai. Seinų krašto lietuviai to 
nepastebėjo, iškilmėse Gervė
čiuose nedalyvavo, Aušra nepa
rašė. O B. Šaknys TŽ rašė: .

— Per šių metų Švč. Trejy
bės atlaidus (birželio 15 d.) bu
vo paminėtas šios lietuvių šven
tovės šimtmetis. Suvažiavo šim
tai žmonių iš Gudijos ir Lietu
vos. Jubiliejines šv. Mišias au
kojo kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis — jam talkino Gervėčių 
parapijos klebonas kun. L. Naš
liukas, Gardino vysk. A. Kaške- 
vičius... Mišiose giedojo Vilniaus 
arkikatedros didysis choras.

Žinomo lietuvių visuomenės 
veikėjo Alfonso Augulio, gimu
sio Gervėčių parapijoje dėka 
daug Lietuvos žmonių galėjo 
dalyvauti šventovėje, prisiliesti 
prie lietuviams šventos žemės ir 
nusilenkti jos žmonėms, nepasi- 
davusiems nei carinės Rusijos, 
nei Lenkijos okupacijoms, nei 
sovietmečio mėginimams atimti 
iš jų gimtąją kalbą.

Ir toliau Gervėčių lietuvio 
žodžiais: - 1899 — 1903 m. lie
tuvių pastatyta mūrinė gotinio 
stiliaus šventovė - viena gra
žiausių Rytų Lietuvoje. Tačiau 
kokias kančias šio krašto žmo-: 
nės patyrė, iki šių dienų išsau
godami krašte lietuvybę ir gin
dami teisę lietuviškai melstis - 
mažai kas žino. Lenkų kunigai... 

PADĖKA
BRANGIAI MAMAI IR MOČIUTEI

AtA
MARIJAI LEVIŠAUSKIENEI

(1910.I.24-2003.XII.22)
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapi
jos klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui 
Šarpnickui, OFM, ir kun. Petrui Šarkai, OFM, už aukotas gedu
lines šv. Mišias. Ačiū Daliai Viskontienei ir Danguolei Radtke 
už įspūdingą giedojimą ir Leonui Baziliauskui už skaitymus Mi
šių metu.

Dėkojame kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas lai
dotuvių namuose, kun. Petrui Šarkai, OFM, už laidotuvių apeigas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse ir kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už 
ligonės lankymą namuose. Ačiū M. Povilaitienei už aukų rinkimą 
Prisikėlimo parapijos statybos fondui ir šv. Mišioms.

Dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvių namuose ir 
gedulinėse Mišiose. Ačiū draugams, pažįstamiems ir giminėms 
už užsakytas šv. Mišias, puošnias gėles ir užuojautas.

Sūnus Vytas ir duktė Birutė su šeimomis

norėdami palaužti gervėtiškių 
valią melstis lietuviškai, net 
bažnytinės vėliavos su lietuviš
ku įrašu neleido šventovėje lai
kyti, turėjo saugoti Vilniuje Šv. 
Mikalojaus šventovėje.

Atėjus kitam okupantui, ko
munistiniam rusui, kuris uždarė 
šventovę, žmonės rašė aukščiau
sioms valdžioms, mynė Gardi
no, Minsko, Maskvos slenks
čius, reikalaudami grąžinti lietu
viams jų rankomis statytą šven
tovę. ,

Buvo išreikalauta melstis be 
kunigo valdžios uždarytoje 
šventovėje. Net tris kartus baž
nyčios komiteto nariai vyko į 
Maskvą. Prašė, prašė. Jie norė
jo, kad šios parapijos Gėliūnų 
kaime augęs ir gimęs Bronius 
Laurinavičius taptų Gervėčių 
kunigu. Neleido. Po didelių var
gų davė kunigą, bet... lenką, ne
mokėjusį lietuviškai ir para
pijiečiams draudusį melstis lie
tuviškai.

Ant kelių jaučio odų nesura
šytum vargų ir’Vargelių, kuriuos 
patyrė Gervėčių parapijos žmo
nės, kol pagaliau gavo dabartinį 
kunigą Leoną Nestiuką - lietu
vės motinos ir! gudo tėvo sūnų. 
Ar reikia tai priminti?

Bernardas Šaknys negailėjo 
žodžių ir dabartinei nepergeriau
siai padėčiai nušviesti ir prie
kaištui tos padėties kaltininkams 
išreikšti, su jo ir visų Gervėčių 
krašto žmonių nuoskauda supa
žindinti. Galima mažiau kalbėti 
apie tai, kas buvo labai negera ir 
skaudu, tačiau negalima nepa
stebėti to, kas dabar vyksta. Da
bar, Anno Domini 2003! Pa
klausykime, pasiskaitykime, kas 
toliau B. Šaknio pasakyta.

- Kardinolas per pamokslą 
keliom užuominom tai minėjo. 
Ištarė ir arkivyskupo Julijono 
Steponavičiaus, gimusio ir au
gusio Gervėčių parapijoje, vardą 
ir pavardę. Paminėtas ir kun. Ja- 
kavonis, lietuvybės apaštalas 
Gervėčių žemėje (dzūkas iš Rat
nyčios parapijos, Randamonių 
kaimo, gana ilgai klebonavęs 
Gervėčiuose, Armija krajova 
vanagų nužudytas parapijoje 
prie VilniausA.S.). Šventovė
je tikėjimo tiesas pažino ir XX 
šimtmečio kovotojas bei kanki
nys už tikėjimą kun. Bronius 
Laurinavičius. Kardinolas Mi

šias aukojo lotyniškai, pasakė 
lietuviškai pamokslą, bet dvigu
bai ilgesnį gudiškai ir lenkiškai 
pamokslą pasakė Gardino vys
kupas, nė žodžio lietuviškai ne
ištaręs, nors moka puikiai lietu
vių kalbą. Nerado reikalo pa
gerbti lietuvių tautos ir žmonių, 
kovojusių už šios šventovės išli
kimą.

Didžiojo Vilniaus arkikated
ros choro solistai irgi buvo pri
versti giedoti lotyniškai. Jie dėl 
to labai pergyveno ir piktinosi. 
Galima būtų ir nepastebėti mano 
minimų šešėlių, kurių atrodo ne
pastebėjo atlaiduose dalyvavęs 
gausus būrys Lietuvos valdžios 
atstovų. Beje, jų dauguma (iš
skyrus prezidento R. Pakso svei
kinimą, kuris buvo perskaitytas 
lietuvių kalba) irgi stengėsi kal
bėti rusiškai. (...) Jaučiu, ką iš
gyvena Rimdžiūnų, Gėliūnų, 
Girių, Pelegrindos ir kitų lietu
viškų kaimų moterys, kovoju
sios už šios šventovės išlikimą 
bei lietuvišką dvasią. Todėl ir 
negalėjau nutylėti šventovės 
skaudulių.

Būtina išsamiai pateikti B. 
Šaknio nusiskundimą: - Ar tin
kamai šventovės 100-mečio pro
ga buvo pagerbti tie žmonės, 
kurie, likę be kunigo... joje 
meldėsi, kovojo užjos išlikimą? 
Juk dar yra gyvų! Menininkė, 
skulptorė ir poetė iš Pelegrindos 
kaimo Julija Karamzienė... o ir 
kitos Girių, Rimdžiūnų, Miciū- 
nų moterys bei vyrai savo atkak
lumu išsaugojo šią šventovę.

Ar Seinų krašto lietuviai 
susipras prisiminti savo židinį — 
tvirtovę kovoje už lietuvišką 
žodį savo bazilikoje Seinuose, 
kovą už lietuviškumą savame 
etniniame plote, kur taip aršiai 
buvo vykdomas lietuvių išgy
vendinimas, kur ir dabar ta pati 
padėtis.

B. Šaknys savo straipsnyje 
rašė:

daugelis parapijiečių pri
siminė 2000-ųjų metų Švč. Tre
jybės atlaidus, kai juose dalyva
vo pasaulio lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis. Anuomet au
kotos visos Mišios be gudiškų, 
lenkiškų intarpų žmonių sielose 
paliko šviesų prisiminimą. — 
‘Niekada neužmiršime vyskupo 
Baltakio pamokslo. Pasakykite 
jam, kas jis uždegė mumyse vil
tį ir tikėjimą’, - sakė Rimdžiūnų 
kaimo gyventojas Tadas Vaičiu
lis”. (...) Gervėčių šventovė pra
dėjo antrąjį šimtmetį, išugdžiusi 
minties ir tvirto tikėjimo galiū
nus, kovotojus už lietuvybę...”

Tenka susimąstyti su 100 
metų iškilme Gervėčiuose grįžta 
daugiau kaip šimto metų kovos 
atminimas už lietuvišką žodį 
šventovėse. Ta kova pietryčių 
Lietuvoje ir toliau vyksta, kai vi
sa Lietuva, visa lietuvių tauta yra 
tiek padariusi, tiek pasiaukojusi 
visuotinei katalikų Bažnyčiai.

LEDAS REFRIGERATION į
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Krokuvos savaitraštis Ty- 
godnik Powszechny 2003 m. 
gruodžio 21 d. laidoje išspausdi
no iš anglų kalbos verstą Tomo 
Venclovos straipsnį apie poeziją 
ir kalbą:

“Taip susidėstė, kad rašau 
eiles kalba, kurią vartoja maža 
grupė žmonių (lietuvių kalbos 
vartotojų skaičius vos trys mili
jonai!). Tai poetui ypatingai pa
togi padėtis, nes visiškai pašali
na komercinės sėkmės pagundą: 
publika, taigi rinka, yra perne
lyg maža. Savo keliu sovieti
niais laikais padėtis geriau klos
tėsi, nes valdžia užtikrindavo 
materialinį saugumą poetams, 
kurie buvo jai lojalūs. Tai vis 
dėlto jau yra praeitis, kurios pa
galiau gailisi daug asmenų Lie
tuvoje (aš prie jų nepriklausau) 
ir galbūt taip pat buvusiuose ko
munistiniuose kraštuose. (...)

Mažų tautų ir kalbos grupių, 
tokių kaip lietuviai bei islandie- 
čiai, atveju, poezija atlieka ati
tinkamai svarbesnį vaidmenį, 
nes dažnai yra vienintelė jų ta
patybės ir išsilaikymo garantija. 
Mes, lietuviai, pavyzdžiui, di
džiuojamės savo skirtingumu, 
kuriam paprastai grėsė mūsų 
kaimyninės valstybės, ypač XX 
šimtmečio totalitarinės didvals- 
tybės.

Poezijos dėka galėjome sa
vo skirtingumą saugoti ir puose
lėti. Dideliame laipsnyje ji perė
mė religijos ir politikos vaidme
nį, kadangi religinis ir politinis 
gyvenimas buvo mūsų krašte 
slopinamas. Ne tai vis dėlto rei
kia laikyti pagrindiniu poezijos 
nuopelnu mūsų tautos išlikimui, 
bet lietuvių kalbos tobulėjimą li
gi tokio laipsnio, kad ji galėjo 
varžytis su ‘pirmos lygos’ kal
bomis, tokiomis kaip rusų, len
kų bei vokiečių.”

Pakso byla gali užsitęsti
Britų savaitinis žurnalas The 

Economist š.m. sausio 10-tos 
dienos laidoje rašo: “Sunku būtų 
pavadinti Lietuvą bananų res
publika: ji dabar dreba po storu 
sniego sluoksniu. Tačiau, juo il
giau jos prezidentas Rolandas 
Paksas laikysis, juo blogiau bus 
krašto politinei reputacijai, kada 
jis ruošiasi prisijungti prie Euro
pos sąjungos ir ŠAS (NATO); 
lietuviai užsitarnavo geresnės 
būklės (...).

Viena mįslė liečia Rusijos 
vaidmenį šiuo reikalu. Lietuva 
buvo Sovietų Sąjungos okupuo
ta ligi 1991 m., kaip ir jos bal- 
tiečių kaimynės Latvija ir Estija, 
o Rusija dar vis geidžia visų jų 
trijų. Ji bandė jas sulaikyti nuo 
prisijungimo prie ŠAS. Kai ku
rie lietuviai laiko Borisovą Ru
sijos įtakos agentu, tiekiančiu

Lietuvos žydų tragediją...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

išžudė apie 90% Baltijos kraštų 
žydų (žr. enciklopedinio pobū
džio leidinį The Holocaust 
Chronicle, Publications Interna
tional, 2000, psi. 267). O kad 
šioje hitlerinėje germanų grupė
je lietuviai nebuvo “didelėj dau
gumoj”, tai kaip dr. Sereika sa
ko, yra neginčytina tiesa.

Netinkamas žodis
Dėl plačiai prigijusio termi

no “žydšaudžiai” ar “žydšau
dys” seniai turėjau rimtų abejo
nių. Pirmiausia tas žodis turi ry
šį su “žydbernis” ar “žydmer- 
gė”, kurie turi pažeminančią 
reikšmę. Dar blogiau, kad yra 
implikacija - žydai tampa lyg ne 
žmonės. Ar tie, kurie žudė ar 
šaudė žydus nėra pirmoje vieto
je žmogžudžiai? Ar žydai pir
miausia nėra žmonės ir tik pas
kui tam tikros religijos ir kultū
ros asmenys? Šalia to, dar yra 
vienas labai svarbus ir klaidi
nantis aspektas: “žydšaudžiai” 
šaudė, žudė ir kitų religijų bei 
tautų žmones: lenkus, lietuvius, 
rusus, gudus, čigonus ir kitus. 
Tik ideologizuota holokausto 
sąvoka išskiria ir supriešina 
žmones. Tai jau senokai paste
bėta ne tik nežydų, bet ir kai ku
rių žydų holokausto tyrinėtojų. 
Prieš tą išskirtinumą matė reika
lą Nobelio kalboje pasisakyti 
Česlovas Milašius (Czeslaw Mi
losz): “... the word Holocaust un
dergoes gradual modifications, 
so that the word begins to be
long to the history of the Jews 
exclusively, as if among the vic
tims there were not also millions 
of Poles, Russians, Ukrainians, 
and prisoners of other nationa
lities”. (Beginning With My 
Streets, Essays and Recollec

pinigus ir ekspertizę ponui Pak- 
sui, kad jis galėtų išstumti Ame
rikai palankų jo pirmtaką Valdą 
Adamkų iš prezidento pareigų. 
Kiti mano, kad Borisovas rėmė 
Paksą, siekdamas pagerinti savo 
paties verslą.

Antroji mįslė yra klausimas, 
kodėl Paksas tyliai neatsistatydi
no spalio mėn., kai saugumo tar
nybos pateikė pirmas jam 
kenksmingas informacijas. Vie
nas atsakymas galėtų būti toks - 
jis neturėjo kompetentingų pata
rėjų, kurie jam pasakotų, kad jis 
yra baigtas arba ponas Paksas 
manė, kad jis nėra baigtas netgi 
jeigu jo pašalinimas pavyktų. Ir 
čia, kaip bebūtų, jis gali būti 
teisus.

Pagal galiojančius įstatymus 
netgi pašalinimas iš pareigų ne
gali jo sustabdyti dalyvauti pre
zidento rinkimuose, kuriuos jo 
pašalinimas išprovokuotų, daly
vauti vėliau šiais metais seimo 
rinkimuose. (...) Ir jeigu jo paša
linimo procesas per ilgai užsitęs, 
pyktis dėl Pakso gali atlyžti, 
įgalindamas jį išlikti. ES ir ŠAS 
turi tokiai galimybei pasiruošti.”

Pakso pareiškimas
Maskvos dienraščiui Neza- 

visimaja gazeta 2003 m. gruo
džio 24 d. laidoje Rolandas Pak
sas taip pasisakė: “Aš, buvęs la
kūnas. Nežinau kas yra galas. 
Todėl visada siekiu pergalės, 
nes žinau kas ji yra. Tikiu, kad 
įvyks valymas. Netgi daugiau: 
aš manau, kad šis skandalas dėl 
pašalinimo iš pareigų parodė 
kas Lietuvoje yra kuo. Manau, 
kad gandai apie mano atstatydi
nimą yra labai perdėti. Šiandien 
mano tikslas yra siekti tiesos lai
mėjimo. Aš dėl to daug dirbu, 
važinėju po Lietuvą, susitinku 
su žmonėmis. Matau jų norą su
žinoti, kas slepiasi už gudriai 
suraizgytų žodžių ir kaltinimų 
prezidento bei jo patarėjų adre
su. Aš esu įsitikinęs, kad per 
tam tikrą laiką grūdai bus atskir
ti no pelų.” To visi laukia.

Lenkų pranašavimai
Lenkijos savaitinis žurnalas 

Polityka 2003.XI.29 laidoje ra
šo: “Su Rolandu Paksu susietas 
skandalas labai silpnina Lietu
vos padėtį, o ankstyvesnės jo 
svarbiausių patarėjų dimisijos 
meta taip stiprų šešėlį ant prezi
dentūros, kad yra maža galimy
bė, jog šis lakūnas-akrobatas, iš
garsėjęs drąsiomis aukštesniojo 
pilotažo figūromis, išliktų iš šio 
‘kamščiatraukio’ nepaliestas. 
Aišku, išorėje jis priiminės ir 
keliaus, bet juo arčiau 2004 m. 
gegužės 1 d., t.y. įstojimo į ES - 
juo labiau tuštuma aplink jį plė
sis.” J.B.

tions, NY 1991, psl. 278).

Eidinto studija
Dr. Alfonsas Eidintas savo 

kapitaliniame veikale Lietuvos 
žydų žudynių byla yra paskelbęs 
Lietuvos masinių žudynių žemė
lapį su nužudytų žmonių (nuo - 
iki) skaičiais. Kažkaip niekas 
neapskaičiavo, t.y. nesudėjo su
naikintų žmonių skaičiaus. Per 
pusvalandį sudėjau tuos visus 
rutuliukus ir keturkampius ženk
lus reiškiančius įvairius sunai
kintų žmonių skaičius. Išėjo per 
pusę milijono. Supratau, kad čia 
ne vien tik žydų aukos. Pradėjau 
ieškoti ir suradau Masinės žudy
nės Lietuvoje (1941-1944) psl. 
142 lentelę su gan tiksliais duo
menimis, kurie maždaug atitin
ka dr. Eidinto masinių žudynių 
žemėlapio skaičių. Pagal lentelę 
ar dokumentą nr. 117 Lietuvoje 
per vokiečių (dabar jau sakoma 
nacių) okupaciją buvo sunaikinti 
666,273 žmonės. Iš to skaičiaus 
436,535 buvo civiliai (lentelėje 
vadinami taikūs gyventojai) ir 
229,738 karo belaisviai. Iš to 
aiškiai matyti, kad didžiulės žy
dų aukos 200,000 ar 230,000 
Lietuvoje yra tik dalis (maždaug 
'/s) visų nužudytų žmonių skai
čiaus, arba ‘A nužudytų civilių.

Iki šiol Lietuvoje atliekami 
tyrimai apima žydų aukas ir lie
tuvių, padarytas sovietų, bet kas 
yra atsakingas, kas sunaikino (ir 
kas buvo) tas maždaug penkta
dalis milijono taikių (nežydų) 
gyventojų, kurie buvo sunaikinti 
vokiečių-nacių laikotarpyje, mes 
beveik nežinome. Gal atėjo lai
kas prisiminti ir juos, kitaip ži
nosime tik dalį tos skaudžios 
tiesos.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Laikas - Dievo dovana

^Burbiškis” KAZYS Blaževičius

Tai Anykščių krašto kaimas, kuriame atsispindi Lietuvos istorijos dalis
Neseniai iš spaudos išėjo 

Anykščių krašto patriotų pa
rengta knyga Burbiškis (Vilnius, 
UAB, “Petro ofsetas”, 2003 m., 
204 psl.).

Tai straipsnių rinkinys apie 
Burbiškį, kraštotyrinė knyga, 
[vadą parašė prof. Antanas Tyla. 
Pratarmėje jis rašo: “[ rytus nuo 
Anykščių, ant abiejų Anykštos 
krantų, netoli Rubikių ežero, ra
miai išsidriekęs Burbiškis. Jis 
primena plačiai sparnus išsklei
dusi paukštį su akinančiai balta 
galva - žavingais buvusiais Bur
biškio dvaro rūmais - vertingu 
Lietuvos kultūros paveldu”.

Prof. A. Tyla skvarbia 
mokslininko akimi žiūri į Bur
biškio raidos istoriją. Rašyti
niuose šaltiniuose jis aptiko, kad 
Vilniaus vaivadijos dokumen
tuose 1690 m. Burbiškis figūra
vo kaip ūkinis vienetas. Vėliau 
Burbiškis buvo Vilniaus Akade
mijos valda. XIX š. pradžioje 
Burbiškis priklausė dvarinin
kams Venclovavičiams. Dvaro 
rūmus pastatė Anupras Venclo- 
vavičius.

Nepriklausomybę atgavu

MIELAM BROLIUI

a.a. SIMONUI KAKNEVIČIUI 
mirus Lietuvoje,

kun. KAZIMIERĄ KAKNEVIČIŲ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

B. ir V. Biretos A. ir I. Jurcevičiai

MIELAI DRAUGEI

AtA
RASAI JASEVIČIŪTEI- SYROTUIK

mirus Otavoje, reiškiu gilią užuojautą mamai ELYTEI 
JASEVIČIENEI, seseriai GWEN, broliui ROLANDUI su 
šeima -

Danutė Borusaitė, Ottawa, Ont.

MIELAI MŪSŲ KRIKŠTO DUKRAI

AtA
RASYTEI SYROTUIK (Jasevičiūtei) 

mirus, jos mamytę ELYTĘ JASEVIČIENĘ, sesutę 
GWEN, brolį ROLANDĄ su šeima nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Jonas ir Teresė Povilauskai

AtA
EUGENIJUI ROVUI

staiga ir netikėtai į Amžinybę iškeliavus, reiškiame 
gilią užuojautą jo žmonai BERNADETAI, sūnums - 
MYKOLUI ir MĄTUI, tėvui JUOZUI ROVUI, 
seseriai KRISTINAI, broliui RIMANTUI, uošviams 
SIGITAI ir VYTAUTUI AUŠROTAMS, svainei 
ALDONAI ŠIMONĖLIENEI su šeima ir visiems 
giminėms bei artimiesiems. Dalinamės giliu netekties 
liūdesiu -

Zuzana Juškevičienė 
Jūratė ir Jonas Variakojai 

dr. Renata ir dr. Vincas Stoniškiai 
Gitana ir Jonas Variakojai.

sioje Lietuvoje 1922 m. buvo 
pradėta žemės reforma. Tuo me
tu Danieliui Venclovavičiui pri
klausė 334 ha žemės. Reforma 
dvarui paliko 80 ha, o likusioji 
žemė buvo išdalinta beže
miams, mažažemiams ir 1919- 
1922 metų laisvės kovų sava
noriams.

Kun. Pranui Zabielai įsigi
jus dvaro rūmus ir juose įrengus 
šventovę, 1933 m. buvo įsteigta 
Burbiškio parapija. Besiformuo
jančiame miestelyje įsikūrė šau
lių būrys, jaunųjų ūkininkų rate
lis, nemažai visuomeninių orga
nizacijų. Miestelyje atsirado mo
kykla, pašto skyrius, parduotuvė 
ir kt. Miestelis tapo apylinkės 
kultūrinių visuomeniniu centru.

[domūs burbiškiečių prisi
minimai apie dvarą, baudžiavą, 
žiaurius ponus, tarnų ir samdi
nių vargus.

Prof. A. Tyla rašo: “Sovieti
niai okupantai nuo pat okupaci
jos pradžios stengėsi sunaikinti 
Lietuvos valstybingumo šaknis 
(...). Jie pirmiausia sunaikino 
Lietuvos valstybines institucijas, 
(...) kariuomenę, politines ir vi

suomenines organizacijas, po to 
ėmėsi naikinti aktyviausius ir 
sąmoningiausius piliečius”. Au
torius pateikia keliolikos kaimų 
ištremtųjų šeimų sąrašus su 
tremties datomis ir vietomis.

Buvęs partizanas Julius 
Meškauskas straipsnyje Partiza
ninis judėjimas Burbiškio apy
linkėse rašo apie partizaninio są
jūdžio kūrimąsi Anykščių kraš
te, Žaliosios rinktinės formavi
mąsi, laisvės gynėjų kovas, par
tizanų žygdarbius ir skaudžias 
kovos draugų netektis. Burbiš
kio apylinkėse partizaninė kova 
prasidėjo 1944 m. vasarą ir nu- 
slopo 1949-tųjų žiemą. Žalio
sios rinktinėje kovėsi net 8 
broliai ir pusbroliai Tylos! Iš jų 
penki žuvo didvyrių mirtimi, li
kusieji jų artimieji praėjo Gula
go salyno vergų keliais. Pager
biant laisvės gynėjų atminimą, 
paskutiniųjų Burbiškio partiza
nų žūties vietoje 1998 m. ati
dengtas paminklas.

Straipsnyje Sąjūdis Lietuvos 
Nepriklausomybei atkurti Anta
nas Mieželis rašo: “žavi šio 
krašto žmonių nerami dvasia, 
nesitaikstymas su okupaciniais 
režimais nuo pat gilios senovės. 
Apie tai byloja ir rašytojo An
tano Žukausko-Vienuolio legen
dos ir istoriniai šaltiniai. Burbiš
kio krašte žmonės buvo aktyvūs 
1863 m. ir 1905 m. sukilimų, 
1918-1920 m. Nepriklausomy
bės kovų, 1941 m. birželio suki
limo, ginkluotos rezistencijos 
kovos dalyviai”. Sąjūdžio ini
ciatyvinė grupė 1988 m. rugpjū
čio 13 d. įsisteigė Anykščiuose, 
o lapkričio 4 - Burbiškyje.

Knyga Burbiškis graži do
vana Anykščių krašto žmonėms, 
kraštotyrininkams, istorijos my
lėtojams. Kartu ji yra ir paskata 
kitų vietovių patriotams sekti 
gražiu burbiškiečių pavyzdžiu.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Valstybinio saugumo tarybos pa
reigūnais, senatoriais, Atstovų 
Rūmų nariais, JAV žydų organi
zacijų atstovais.

Atidėjo vizitą
Italijos prezidentas Carlo 

Azeglio Ciampi oficialiai atidė
jo planuotą vizitą į Lietuvą. Ofi
cialiam laiške prezidentūrai išsa
kytas noras išvengti bet kokio Ita
lijos kišimosi į Lietuvos vidaus 
reikalus, skelbia ELTA/LGTIC. 
Bus derinama nauja data.

Prezidento Rolando Pakso 
patarėjas diplomatijos klausi
mais Eitvydas Bajarūnas teigė, 
jog apie visus kvietimus R. Pak- 
sui lankytis užsienio valstybėse 
yra pranešama spaudai. Pasta
ruoju metu tokių pranešimų ne
buvo.

Ministeris pirmininkas Al
girdas Brazauskas sausio 22 d. 
seime pranešė, kad Slovakijos 
prezidentas Rudolf Schuster irgi 
Lietuvoje neapsilankys dėl pre
zidentūros skandalo, tačiau ne
mano, jog pasaulis šalinasi Lie
tuvos. Jo teigimu, “nėra jokių 
signalų, kad dėl Prezidentūros 
skandalo atšaukiami kitų Lietu
vos politikų susitikimai su už
sienio kolegomis”. rsj

• Kur kyla pavojus, atsiranda 
ir pagalba (Hoelderlinas)

ANTANINA GARMUTĖ
Bėga metai, skrieja akimir

kos, lenktyniaudamos su laiku. 
O mes verčiame naujus būties 
knygos lapus. Susimąstome. 
Vertiname, - pirmiausiai iš as
meninių pozicijų ir nuosavos 
patirties. (

Kaip laikosi pensininkai ir 
daugiavaikės šeimos? - klausiu 
save.

- Su Dievo ir gerų žmonių 
pagalba! - džiaugiasi buvusi 
tremties bičiulė - vienuolė Ber
nadeta (Albina Giniūnaitė). Su
tikau ją besileidžiančią iš ketvir
tojo aukšto su didžiuliu drabu
žių maišu ant nugaros.

- Tai bene būsi Kalėdų se
nelis? Tik be kepurės raudonos 
ir barzdos ilgos... Kur trauki?

- Pas Tunkevičių vaikučius 
- jų dabar jau 12-ka. Na, įvei
ktam ligas, bėdas, malonu gel
bėti ir kitus! Gal žinai, kur 
krovininį autobusiuką pasisko
linti? Nuvežčiau jiems vartotą 
šaldytuvą - iš kaimynų gavau.

Nuskubėjo, nubėgo geroji 
dvasia į pilną alaso mažą namelį 
Kauno pakraštyje.

O ir kitose Kauno gatvėse 
jautėsi prieššventinis kalėdinis 
šurmulys. Miesto vaikučiai sku
bėjo į Rotušės aikštę, kur jų lau
kė bene dviejų šimtų Kalėdų 
senelių būrys, iš anksto jų “su
važiavimu” pavadintas. Jie ne
šėsi su savimi dovanų maišus, 
todėl iškart buvo apipulti ma
žųjų. [ dosniųjų ilgabarzdžių 
vaidmenį įsijungė Kauno Vytau
to Didžiojo bataliono kariai. 
Taip dar jauni seneliai pateko į 
vaikų pasalą. Žiūrint į tai, at
mintyje nublanko ir prieš kelias 
dienas girdėtas anekdotinis pa
sakojimas, kai atvežtų į teatro 
vaidinimą kaimo vaikučių, juos 
pasitikęs keistasis Kalėdų sene

Atvykę Kalėdų seneliai išsirikiavo Rotušės aikštėje Kaune
Nuotr. E. Butkevičiaus

“iMukiu, kada viskas pasibaigs”
Poetės Danisevičiūtės atminimo valanda

Albinos Danisevičiūtės tė
vai, pokario metais norėdami iš
vengti ištrėmimo į Sibirą, iš Vil
kaviškio krašto atbėgo į Jurbar
ko rajono Viešvilės apylinkę. 
Atbėgo slapčiom ir net pakeitę 
pavardę. Tėvas pradėjo dirbti 
Viešvilės girininkijoje eiguliu, o 
du sūnūs - Albinos broliai - vė
liau tapo irgi miškininkais.

Albiną nuo mažens traukė 
knygos, gimtoji kalba bei litera
tūra. Baigusi vidurinę mokyklą, 
Vilniaus pedagoginiame institu
te studijavo lituanistiką. Gavusi 
lietuvių kalbos ir literatūros mo
kytojos diplomą, kurį laiką dir
bo Jurbarko rajono Vertimų mo
kykloje. Tačiau ją vis labiau 
traukė literatūra, poezija, darbas 
spaudoje. Ir ji įsidarbino Jurbar
ko rajono laikraščio Šviesa re
dakcijoje. Iš pradžių dirbo ko
rektore, paskum literatūrine 
bendradarbe. Toje redakcijoje ji 
išdirbo iki pensijos.

Spaudoje vis dažniau ėmė 
rodytis A. Danisevičiūtės eilė
raščiai. Skaitytojai su įdomumu 
skaitė Šviesos laikraštyje išspaus
dintus jos straipsnius. 1993 m. 
išėjo iš spaudos A. Danisevičiū
tės eilėraščių rinkinys Tarp vėjų. 
Paskum į skaitytojų rankas pate
ko antra jos lyrikos knyga 
Žvaigždės šviesa. Pasirodė ir jos

W
 Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

. meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

lis pats prašė jų dovanų! (nors iš 
jų tėvelių buvo surinkta po 10 
litų...). Apiblėso ir suaugusiems 
įkyrėjusi politinė krizė preziden
tūroje. Minioje dar kažkas pa
juokavo:

- Prezidento pranašė vėl pa
sigyrė kalbėjusi su ponu Die
vu... - Bet niekas į tai neatkrei
pė dėmesio.

Metams baigiantis pasimir- 
šo ir tinginių - mokinukų nevy
kusios išdaigos, kai telefonu 
pranešdavo apie neva užminuo
tus mokyklų pastatus. Ir išradin
gų sukčių - daugiausia sėdinčių
jų kalėjimuose pramanai - nak
timis skambinti ir gąsdinti pen
sininkus apie tariamas artimųjų 
padarytas autoavarijas išvilio- 
jant nemažas pinigų sumas pa
reigūnų kyšiams sumokėti... Ti
kėsimės, kad tokių nemalonumų 
naujieji 2004-ieji nebeatneš ir 
gyvenimas palengvės. Pasibaigs 
ir vadinamasis “paksageitas”. 
Rusiškasis mentalitetas, skanda
lai ir kaimyninės valstybės įtaka 
turės kada nors išblėsti. Lietuva 
artėja prie Vakarų struktūrų. 
Apie tai per televiziją aiškiai pa
sakė finansų ministerė Dalia 
Grybauskaitė: naująjį - 2004 
metų - biudžetą jau papildė da
lis Europos sąjungos lėšų. Tai 
rodo, jog viena koja jau beveik 
esame jos narių tarpe.

Lietuvių valdininkai jau su
ka kelius Briuselio link. Yra ten 
ir dirbančių mūsų teisininkų ir 
kt. specialistų. Jaunų, darbščių, 
perspektyvių.

Praėjusieji metai žymėjo to
lesnį mūsų valstybės ’augimą ir 
dar gležnos demokratijos neabe
jotiną stiprėjimą. Sunkūs, bet 
darbais prasmingi buvo metai. 
Sklidini Vilties šviesos ir pasiti
kėjimo ateitimi. Ir mums vi
siems liudijantys, jog laikas yra 
Dievo dovana.

eseistikos tomas Žodžiuose su
stingę blyksniai.

Po sunkios ligos 2003.X.23 
nustojo plakusi Albinos Danise
vičiūtės širdis.

Gruodžio 13 d. Jurbarko 
kultūros centre įvyko A. Danise
vičiūtės atminimo valanda, ku
rią surengė viešoji biblioteka ir 
rajono literatų klubas “Šviese
lė”. Skambėjo poetės eilės, arti
mai ją pažinusieji pasakojo pri
siminimus. Viešvilės biblioteki
ninkė Danutė Daugirtienė prisi
minė savo pažinties su Albina 
pradžią ir tolimesnį juodviejų 
bendradarbiavimą. Nors Albina 
buvo jautri ir sau, ir kitiems, ta
čiau gana principinga. Atsiver
davo ne kiekvienam.

Pastaraisiais metais ypač ar
timai Albiną pažinojusi Marga
rita Karūnienė pasakojo, kokia 
savita buvo velionė, kaip pasi
reikšdavo jos svarbiausia savybė 
- sąžiningumas. Ji nepakentė 
spekuliacijos jausmais. Labai iš
gyveno abiejų brolių ankstyvas 
mirtis. Skaudžiai paveikė artimo 
bičiulio Gedimino Grybo netek
tis vasaros pabaigoje. M. Karū
nienė prisiminė, kaip Albina 
prieš mirtį silpstančia ranka dar 
parašė senam pažįstamam mo
kytojui Vytautui Bosui paskutinį 
laišką: “Liūdžiu, laukiu, kada 
viskas baigsis”.

V. Čyžas, J. Klimašauskie- 
nė, A. Raudonis, O. Cirvinskie- 
nė prisiminė, kaip Albina, dirb
dama Šviesoje, padėdavo rajono 
literatams, organizuodavo litera
tūrinius puslapius laikraštyje.

Vytautas Kutkevičius
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Vilniaus ir Lietuvos gyventojai
VYTAUTAS P. ZUBAS
“V i Ine, unser Heimat Stadt” 

iš radijo imtuvo sklinda melan
choliškas moters balsas, žydų 
kalba apdainuojantis jos gimtąjį 
Vilnių. Per dešimtmečius Kana
doje įpratęs klausyti ne kokią 
komercinę ar amerikiečių stotį, 
o valstybinę CBC, ir čia klausau 
ir žiūriu daugiausia valstybines 
radijo ir TV laidas. Kiekvieną 
savaitės dieną nuo 17 iki 18 vai. 
laida Santara skiriama tauti
nėms krašto bendrijoms. Nuola
tos girdime penkias tautybes: 
gudus, lenkus, rusus, ukrainie
čius ir rečiau žydus. Retkarčiais 
su savo trumpom programom 
pasirodo karaimai ir totoriai.

Atskira tautinė laida užtrun
ka 15-20 minučių ir kasdien in
formacija girdima 3-4 kalbom, 
kurios nėra politinės, bet visuo
meninio ir kultūrinio turinio. 
Kunigaikščių miestas Vilnius 
visada buvo daugiatautis ir dau
giakalbis. FihhO Jaunystės Vil
nius kūrėjas Jonas Morkis sako

VILNIUS LIETUVA
1989 2001 1989 2001

Lietuviai 50.5% 57.8% 79.6% 83.45%
Lenkai 18.8% 18.7% 7.0% 6.7%
Rusai 20.2% 14.0% 9.4% 6.3%
Gudai 5.3% 4.8% 1.7% 1.2%
Ukrainiečiai 2.3% 1.3% 1.2% 0.7%
Žydai 1.6% 0.5% 0.3% 0.1%
Iš viso: - 553,904 3,674,802 3,483,972

Lentelė rodo, kad antrojo 
surašymo metu Lietuvoje rasta 
beveik 200,000 gyventojų ma
žiau. Tačiau žiūrėdami į atskiras 
tautybes, ne tik Vilniuje, bet ir 
visoje Lietuvoje matome žymų 
sumažėjimą. Daugelis iš naujų 
ateivių, matyt, grįžo iš kur buvo 
atvykę ir lietuvių nuošimtis 

AtA
EUGENIJUI ROVUI

staiga mirus, jo tėvą JUOZĄ ROVĄ ir šeimą liūdesio 
valandoje užjaučia -

Toronto Lietuvių pensininką klubas

NETIKĖTAI MIRTIS PAĖMĖ SŪNŲ

AtA 
EUGENIJŲ ROVĄ.

Jo tėvui - šauliui JUOZUI ROVUI ir visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

AtA
EUGENIJUI ROVUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną BERNA
DETĄ, sūnus ir artimuosius -

Danutė, Aleksas Keršiai,
Linda Keršytė-Gotthams ir Fred Gotthams

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

si, kad norėdama atkurti senąjį 
1920-1939 metų miestą, archy
vuose skaitęs dienraščius pen
kiom kalbom. Dabartinio miesto 
95% gyventojų esą atvykėliai iš 
kitų Lietuvos vietų ar net kraštų. 
Sunku patikėti tokia miesto gy
ventojų kaita, bet Europoje tai 
ne naujiena: vokiškas prieškario 
Koenigsberg, šiandien yra per
dėm rusiškas Kaliningrad. Poka
ryje ten gyvenę tik aštuoni vo
kiečiai.

Kas šiandieną gyvena Vil
niuje ir Lietuvoje? Nepriklauso
mybę atstačiusi Lietuva jau su
rengė du visuotinius gyventojų 
surašymus: 1989 ir 2001 metais. 
Statistikos departamentas sura
šymo duomenis pernai išleido 
didelio formato 205 puslapių 
knygą Gyventojai pagal lytį, 
amžių, tautybę ir tikybą. Lietu
vių ir anglų kalbom Jungtinių 
tautų gyventojų fondo UNFPA 
finansuotas leidinys pateikia 
gausybę informacijos žemėla
piuose, diagramose, lentelėse.

krašte pakilo. Užaugęs “Mes be 
Vilniaus nenurimsim” šūkių ir 
dainų laikais, išeivis repatriantas 
negali nepastebėti darnaus tauti
nių bendrijų sugyvenimo. Ne tik 
nebėra kovų šventovėse, bet net 
Irake nedidelis lietuvių karių da
linys veikia lenko generolo ži
nioje.
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® LAISVOJE TĖVYffiJE
DAUGUMA GYVENA 

MIESTUOSE
Statistikos departamento duo

menimis, iš 3.45 mln. Lietuvos gy
ventojų, miestuose gyvena 65.9% - 
beveik du trečdaliai gyventojų. 
Kaime gyvena 1.12 mln. Lietuvos 
gyventojai pasižymi aukštu sėslu
mo lygiu. Tik 3.3% miesto gyven
tojų keitė savo gyvenamąją vietovę, 
kaime - tik 3%. Kaip rašo ELTA/- 
LGTIC, iš 3.48 mln. žmonių, 
92.9% Lietuvos gyventojų gimė 
Lietuvoje, iš jų 45.1% - mieste, 
47.8% - kaime. 2001-2003 m. duo
menimis, Latvijoje gimė 82% ir 
18% užsienyje, Estijoje - atitinka
mai 81% ir 18%.

PASITARIMAI DĖL 
POTVYNIO

Sausio 29-30 d.d. Lietuvos ir 
Rusijos Karaliaučiaus srities regio
ninės'valdžios ir savivaldos atstovai 
Vilniuje aptarė pasirengimo ir 
veiksmų derinimo galimybes pava
sarinio potvynio metu Klaipėdos, 
Tauragės ir Marijampolės apskrity
se bei Karaliaučiaus srityje. Buvo 
kalbama apie potvynio mastą Ne
muno upės baseine, ledų sangrūdas 
ir jų likvidavimą, tiltų apsaugą, 
žmonių ir turtų gelbėjimą. Taip pat 
patarta Nemuno vandens lygio 
kontrolė, išleidžiant' vandenį Kauno 
hidroelektrinėje. Lietuvai atstovavo 
Civilinės saugos departamento 
(CSD) prie Krašto apsaugos minis
terijos, Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vi
daus reikalų ministerijos, Valstybės 
šieno apsaugos tarnybos pareigū
nai, Klaipėdos ir Tauragės apskri
čių civilinės saugos departamentų 
direktoriai, kurie su Rusijos parei
gūnais sudaro ilgalaikio bendradar
biavimo tarybos “Ypatingųjų situa
cijų prevencijos ir likvidavimo ko
misiją”, rašo ELTA/LGTIC.

PIRMOSIOS EURO ZONOJE
BNS/Lietuvos ryto žiniomis, 

Austrijos bankas “Creditanstalt” 
tvirtina, jog LietuVa kartu su Lat
vija ir Estija turėtų patekti į pirmąją 
euro zonos plėtros bangą. Daugu
mai prie Europos sąjungos (ES) 
prisijungiančių valstybių “reikės 
nueiti ilgą kelią”, kol jos galės įsi
vesti ES valiutą eurą. Norint prisi
jungti prie euro zonos, valstybės 
biudžeto deficitas neturi viršyti 3% 
BVP, valstybės skola neturi viršyti 
60% BVP, o vietos valiuta euro at
žvilgiu dvejus metus neturi svyruoti 
daugiau kaip 15%. Lenkijos ir Če
kijos biudžeto deficitas šiais metais 
gali viršyti 5.5% BVP, ir šios vals
tybės turės sunkumų didinant mo
kesčius arba mažinant išlaidas vie
šosioms paslaugoms. Jos gali ne
tapti euro zonos narėmis iki 2010 
metų.

NUTEISTI
KONTRABANDININKAI
Kauno apygardos teismas, me

tus nagrinėjęs bylą, sausio 22 d. pa
skelbė nuo 3.5 iki 6 metų laisvės at
ėmimo bausmes trims lietuviams už

I "Dievas teikia mums meilę, ; 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

I Lougheed Funeral i

i Home į 
j Žmonės, kurie atjaučia kitus j

Į Sudbury Ontario į

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

kontrabandą stambiu mastu. Ketvir
tas - iš pagrindinių kaltinamųjų, 
buvęs Vilniaus apskrities mokesčių 
policijos komisaras pernai pasikorė 
kalėjime, teismui nespėjus jo ap
klausinėti. Kiti - buvęs bendrovės 
“Pilita” direktorius, buvęs Mari
jampolės teritorinės muitinės vyr. 
inspektorius ir “Medicinos banko” 
kasininkas kaltinti už dalyvavimą 
susivienijime, kontrabanda stambiu 
mastu, stipriųjų alkoholinių gėrimų 
bei apmokestinamų prekių laikymą, 
gabenimą ir pardavinėjimą. Nuo 
1999 m. birželio iki 2000 m. kovo 
išaiškinti 22 jų grupuotės įvykdyti 
kontrabandos stambiu mastu atve
jai. Nustatyta, jog per tą laiką į Lie
tuvą nelegaliai buvo įvežta daugiau 
kaip 472,000 litrų spirito už 1.4 
mln. litų dar beveik 46,000 litrų 
degtinės, įvertintos 105,644 litų bei 
4.8 mln. pakelių cigarečių, už be
veik 4 mln. litų.

NEBUS PAUKŠČIŲ IŠ AZIJOS
ELTA/LGTIC praneša, kad į 

Lietuvą neimportuojama iš Tailan
do, Kambodijos, kitų Azijos valsty
bių paukščių paukštienos pro
duktų, inkubatorinių ir maistinių 
kiaušinių. Tose valstybėse nustaty
tas labai pavojingas paukščių gripas 
tokiu būdu nepateks į Lietuvą, ta
čiau vis tiek sugriežtinta Lietuvoje 
esančių paukštynų veterinarinė sa
nitarinė kontrolė, taikomos išanks
tinės apsaugos paukščių gripo ir ki
tų užkrečiamų ų ligų priemonės. 
Nestabdomas įvežimas iš patikimai 
kontroliuojamų Danijos, Suomijos 
ir kai kurių kitų Europos sąjungos 
valstybių paukštynų. Jeigu paukš
čių gripas pasireikštų Lietuvoje, ne
delsiant ligos likvidavimas būtų or
ganizuotas pagal Paukščių gripo 
likvidavimo planą, kurį koordinuo
tų užkrečiamųjų ligų kontrolės 
centras.

LLL KREIPIMASIS
Vyčio kryžiaus ordino kavalie

rius, Lietuvos laisvės lygos (LLL) 
pirmininkas Antanas Terleckas pa
skelbė LLL kreipimąsi, kuriame 
teigiama, jog gilėjančioje valstybi
nėje krizėje gali būti, kad “nėra ab
soliučiai teisiųjų”. Prezidentūros ir 
seimo priešpriešoje valstybinį mąs
tymą išlaiko vyriausybė. “Todėl 
Lietuvos valstybės artimiausia atei
tis didele dalimi priklausys nuo vy
riausybės sprendimų ir jos vadovo 
asmeninės pozicijos.” LLL kviečia 
prezidentą, seimo pirmininką ir mi
nisters pirmininką nedelsiant “pra
dėti paliaubų paieškas”, siūlo kuo 
skubiau paskelbti pirmalaikius pre
zidento ir seimo rinkimus vienu 
metu. “Seimo Pirmininkas ir Prem
jeras turi nedelsiant inicijuoti ap
kaltos proceso sustabdymą.”

SULAIKĖ KRIMINALISTUS
Sausio 20 d. Vilniaus oro uoste 

sulaikyti 4 Lietuvos piliečiai, orga
nizavę tarptautinį prekybos moteri
mis tinklą, praneša ELTA/LGTIC. 
Specialią veiklą surengė Lietuvos 
kriminalinės policijos biuro Orga
nizuoto nusikalstamumo tyrimo vy
riausiosios valdybos, Panevėžio 
miesto kriminalinės policijos parei
gūnai bei Valstybės sienos apsau
gos tarnybos darbuotojai. Su įkal
čiais sulaikyti įtariamieji yra pane
vėžiečiai, gerai policijai žinomi as
menys, priklausantys “žemaičių” 
organizuotam nusikalstamam susi
vienijimui. Nelegalų prekybos mo
terimis kanalą organizavę asmenys 
anksčiau yra teisti už sunkius ir la
bai sunkius nusikaltimus. Vienam 
iš jų anksčiau pradėtame ikiteisinia- 
me tyrime yra pareikšti įtarimai dėl 
prekybos žmonėmis, kitas policijos 
buvo ieškomas už kitus įvykdytus 
nusikaltimus. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Kun. Hermanas Šulcas, salezietis vienuolis^su savo Jaunimo sodybos 
Afrikoje Ruandos auklėtiniais

Jaunimo sodybos Lietuvoje
ir Ruandoje

MIELIEJI BIČIULIAI,
Nuoširdžiausi sveikinimai 

Jums iš Jaunimo sodybos 
Lietuvoje.

Apie 10 km nuo Klaipėdos, 
ant buvusių mano senelio že
mių, yra įsteigta ši sodyba. Jau 
ketveri metai veikia ši sodyba: 
vasarą vyksta stovyklos su jau
nimu iš Lietuvos, Lenkijos, Vo
kietijos ir net iš Afrikos. Savait
galiais čionai atvyksta vaikai ir 
jaunimas iš artimų apylinkių bei 
Klaipėdos sąšlavyno, kuriame 
laisvu laiku jie turi progos užsi
dirbti kišenpinigių rinkdami 
šiukšles, butelius, dėžes ir pan.

Šioje sodyboje pastoviai 
dirba trys auklėtojos ir savaitga
liais talkina du studentai bei ke
letas gimnazistų. Esu giliai nu
stebintas ir dėkingas Dievui bei 
geraširdžiams žmonėms, kad ši 
sodyba taip teigiamai gyvuoja ir 
jaučiama jos gera įtaka aplinki
niams, vaikams ir jaunimui, ku
ris čia ateina. Taigi gerumo dva
sia jau rado savo kelią į jaunas 
širdis.

Kyla klausimas, iš kur lėšos 
ir kas visa tai palaiko? Iš pra
džių buvo sulaukta stambesnės

London, Ont.
A.a STASĖ ALELIŪNIENĖ, 

peržengusi 99 amžiaus metus, mirė 
sausio 25 d. savo namuose. Buvo 
pašarvota Needam laidotuvių na
muose. Maldas prie karsto vedė 
klebonas kun. K. Kaknevičius. Lai
dotuvių Mišios įvyko sausio 27 d. 
Šiluvos Marijos parapijos švento
vėje. Kviesta muzikė atliko velio
nės pageidautą giesmę Avė Maria. 
Velionė palaidota Woodland kapi
nėse, Londone, šalia savo vyro Jur
gio. Liūdesyje liko jos artimiausia 
globėja, sesers dukra, Ona Puodžiū
nienė ir kiti giminės Lietuvoje.

KLB LONDONO APYLIN
KĖ Nepriklausomybės dieną minės 
vasario 15, sekmadienį, po 12 vai. 
Mišių parapijos salėje. A.V.

St. Petersburg, Florida
DUETINIS KONCERTAS. 

2003 m. lapkričio 28 d. St. Peters- 
burgo Lietuvių klubo salėje įvyko 
metinis sezono atidarymo koncer
tas. Programą atliko du gražiabal
siai lietuviai: Lilija Turūtaitė iš To
ronto ir Vytautas Mašalas, kuris 
žiemoja St. Petersburge, o vasaroja 
Toronte. Jiedu koncertuoja Kana
doje ir JAV.

Solistai pagaliau aplankė pirmą 
kartą ir St. Petersburgą. kur vieti
niai lietuviai turėjo progos gražių 
lietuviškų melodijų pasiklausyti, o 
per sekmadienio Mišias pasigėrėti 
lietuviškomis giesmėmis, atvežto
mis iš Lietuvos. Programoje buvo 
įvairių dainų. Trys jų buvo pačios 
Lilijos sukurtos: Kada širdis ak
muo'’, Mama ir Ištikimybė. Tos dai
nos parodė, kad Lilija pasižymi ne 
tik su savo gražiu alto balsu, bet ir 
kūrybiškumu.

Buvo dvi dainos iš Lietuvos 
kaimo: Gal ilgai nepjausim ir Pra
žydo žilvičiai prie kelio. Lilija pra
nešė, kad tas dainas padės dainuoti 
“Juozas”, atvažiavęs iš Lietuvos. 
Deja, “Juozas” nepasirodė. Tada 
Lilija dainavo “Juozo” dalį žemu 
vyrišku balsu. Po Lietuvos kaimo 
dainų solistai atliko vietinio gy
ventojo Dariaus Slavinsko dainą 
Žydėk. Koncertą baigė dainomis 
Baltos Kalėdos ir Lilijos sukurta Iš
tikimybė. Po koncerto Lilija ir Vy- 
tautas atliko šokių muzikos dalį 
dainavimu ir rekorduota orkestro 
muzika.

Sekančias tris dienas solistai 
praleido įdainuodami dvylika Da
riaus Slavinsko tėvynės meilės dai
nų. Jos bus įrašytos į CD (Campact 
Disc), kuris vadinsis Ilgesio gar
sai. Galutiniai CD paruošimai yra 
daromi Vytauto Daugirdo firmoje 
“Big Dee Studios”. Solistai turi jau 
išleidę devyniolikos klasikinių ir 
liaudies dainų rinkinį Meilė ir 
daina. Darius Slavinskas

pagalbos iš Vokietijos televizi
jos, bet pagrindas lieka paprastų 
žmonių nuoširdi meilė, kaip an
tai ligonė moterėlė iš Kauno, 
kuri atidavė savo santaupas. Esu 
įsitikinęs, ir ateityje, sodyba 
remsis gerų žmonių meile.

Vasario mėnesį ketinu vykti 
į Kanadą, kur geraširdžių tautie
čių dėka, jau penkerius metus 
veikia Jaunimo sodybos fondas. 
2004-ųjų metų rudenį vyksiu į 
Australiją. Ten taip pat veikia 
Jaunimo sodybos fondas, įsteig
tas tenykščių tautiečių, kai prieš 
dvejus metus lankiausi ir ve
džiau rekolekcijas. Iš Australi
jos lietuvių sulaukėme brangių 
lietuviškų knygų, kurios sudaro 
mūsų dabartinės bibliotekėlės 
branduolį.

Pavasarį tikimės turėti savo 
ekologinį ūkį. Tvartai jau bai
giami statyti. Tai bus ir pragy
venimo šaltinis, ir auklėjamoji 
priemonė jaunimui. Būdamas 
gamtoje ir dirbdamas su gyvu
liais, jaunimas galės patirti, kiek 
gamta suteikia džiaugsmo ir 
harmonijos.

Kaip su Afrika? Ačiū Die
vui, ten jau išmoko savarankiš
kai tvarkytis ir man tik retkar
čiais tenka juos aplankyti. Vasa
rą man ten nebūnant, vienam 
mėnesiui nuvyko kanadietis mo
kytojas iš Hanįiltono. Jis liko la
bai nustebintas, kad sodyboje 
Ruandoje (nors ten nebūna nei 
vieno balto žmogaus), viskas 
taip sklandžiai vyksta. Prieš iš
vykdamas, šitas kanadietis turė
jo parduoti namą ir pirkti piges
nį, kad turėtų pinigų kelionei.

Aš širdyje džiūgauju ir sau 
tariu: “Kol pasaulyje yra tokių 
žmonių, ateitis bus šviesi ir ne
pritrūks meilės! Šis mokytojas ir 
kviečia mane į Torontą ir Ha
miltoną kur išjudino televiziją 
mokyklas, laikraščius, kad galė
tų padėti vaikams ir jaunimui 
Ruandoje (jų yra per 300) ir pa
remtų ten neseniai įsteigtą gim
naziją.

Tat tęsiu su pasitikėjimu ir 
viltimi, kad pradėti darbai bus 
palaiminti gerų žmonių dėka, 
kuriuos tenka sutikti savo “kla
jonėse”.

Su dėkinga širdimi bei malda -
Kun. Hermanas Šulcas ir 

jaunimas Afrikoje bei Lietuvoje

Solistai Lilija Turutaitė ir Vytautas Mašalas Floridos St. Petersburg 
scenoje

SU ŠTURMU
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905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Į amžinybės 
tolius

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

2003 m. lapkričio 29 d. į 
amžinybę iškeliavo Stefanija 
Bardauskaitė Stasienė, giliame 
liūdesy palikdama savo vyrą 
Henriką keturias dukras ir vai
kaičius. Jos širdyje visą gyveni
mą glūdėjo gili meilė Lietuvai. 
Pagal jos pageidavimą ji bus pa
laidota jos gimtinėje Šiauliuose. 
Klyvlando lietuviai su ja atsi
sveikino Dievo Motinos parapi
jos šventovėje. Gedulines šv. 
Mišias aukojo parapijos klebo
nas kun. Gediminas Kijauskas. 
Pamaldų metu giedojo solistė 
Virginija Muliolienė ir muzikės 
Ritos Kliorienės paruošta chori
nė grupė. Mišiose dalyvavo ir 
daug svetimtaučių, jų tarpe po
puliarusis senatorius George 
Voinovich.

Stefanija gimė Šiauliuose 
1913 m., ten lankė pradinę mo
kyklą mergaičių gimnaziją ir 
mokytojų seminariją. Priklausė 
skautams ir ateitininkams. Ji bu
vo labai aktyvi organizaciniame 
darbe, o 1938 m. stovyklavo 
skautų tautinėje stovykloje Pa
nemunėje.

1939 m. lankė Dotnuvoje 
daržininkystės kursus ir tais me
tais ištekėjo už Henriko Staso. 
Su juo persikėlė į Trakų apskri
tį, kurioje išgyveno pirmąją bol
ševikų okupaciją. Po kitų dviejų 
okupacijų, bolševikams vėl grįž
tant į Lietuvą Stefanija su 
dviem dukrom ir vyru išvyko į 
Vokietiją ir apsigyveno pabėgė
lių stovyklose, kuriose aktyviai 
įsitraukė į visuomeninę ir kultū
rinę veiklą.

Po penkerių stovyklinio gy
venimo metų emigravo į JAV. 
Kurį laiką pagyvenus Pittsbur- 
ge, kur ji dirbo populiariame 
“Stouffer” restorane, su šeima 
persikėlė pastoviam apsigyveni
mui į Klyvlandą. Čia gimė jos 
ketvirtoji dukra Ugnelė.

Stefanija visą savo gyveni
mą domėjosi kulinarija. Ilgus 
metus dirbusi “Stouffers” kuli
narinėje bendrovėje, parašė išsa
mų veikalą apie restoranų veik
los pagerinimą už kurį buvo 
apdovanota premija ir atostogo
mis su vyru Havajuose.

Šalia kulinarijos, ji labai do
mėjosi spauda, rašė Drauge ir 
Dirvoje, taip pat ilgus metus dir
bo lituanistinėje mokykloje. Už 
nuopelnus 1985 m. ją Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas apdo
vanojo 1000 dolerių premija. Su 
vyru apkeliavusi visą Europą 
dalį Afrikos ir Pietų Amerikos.

Ji išleido labai turiningą ku
linarijos knygą Kviečiu vaišin
tis, kurioje yra 237 receptai. Ša
lia ją knygos pradžioje yra išti
sa eilė naudingų patarimą kaip 
pvz. ilgai patartina laikyti mais
tą šaldytuve ar šaldymo kamero
je. Žodžiu, toje knygoje ne vien 
receptai, bet ir praktiški kasdie
ninio gyvenimo patarimai.

Su giliu liūdesiu išlydėjome 
Stefaniją Stasienę į amžinybę, 
bet jos darbo vaisiai išliks dau
gelį dešimtmečių lietuviškose 
šeimose, todėl ir jos atminimas 
išsilaikys per kelias gentkartes. 
Teilsisi amžinoje ramybėje!

BP ■! LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Vytenis Jonas Statkus, 
skautų veikėjas, uolus Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro bendradar
bis, mirė Čikagoje 2003 m. spalio 
18, sulaukęs 88 metų. Velionis gi
mė 1915 m. sausio 27 d. Jagotine, 
Ukrainoje. Vėliau su tėvais persikė
lė į Lietuvą ir 1933 m. baigė jėzuitų 
gimnaziją Kaune. Karo mokyklą 
jaun. leitenanto laipsniu baigė 1937 
m., o 1939 m. Teisės fakultetą Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune. 
Darbavosi vidaus reikalų ministeri
joje. Studijuodamas priklausė skau
tų korporacijai “Vytis”. Sovietams 
artinantis į Lietuvą 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją 1949 m. išvyko į 
Australiją. Čia įsijungė į lietuvių 
skautišką veiklą. 1957 m. atvyko į 
JAV-bes ir apsigyveno Čikagoje. 
1969 m. Roosevelto universitete 
Čikagoje baigė tarptautinės preky
bos kursą ir dirbo vienoje kosmeti
kos firmoje tarptautiniame skyriuje. 
Amerikoje buvo skautų žurnalo Vy
tis redaktorius, akademinio skautų 
sąjūdžio centro valdybos pirminin
kas ir vienas redaktorių knygos 
Akademinis skautų sąjūdis. Uoliai 
veikdamas skautuose, pasiekė vyr. 
skautininko laipsnį. Nepamiršo do
mėtis Lietuvos kariuomene. Jis 
1986 m. parašė plačios apimties kny
gą Lietuvos ginkluotosios pajėgos 
1919-1940. Sukaupta medžiaga ir 

. žinios rašant šią knygą V. Statkui 
labai padėjo tvarkyti Lietuvių mu
ziejų ir būti vertingu Lituanistikos 
tyrimo bei studijų centro bendra
darbiu. (Draugas, 2003 m., 237 nr.).

Britanija
Londono lietuviai Lietuvos 

kariuomenės dieną paminėjo lap
kričio 23 d. Šv. Kazimiero švento
vėje. Mišias koncelebravo Lietuvos 
kariuomenės vyr. kapelionas kun. 
pik. J. Gražulis, pasakęs ir pamoks
lą, klebonas, kun. P. Tverijonas ir 
kun. R. Repšys. Skaitinius atliko 
pik. J. Patašius ir komandoras R. 
Pleškys. Po pamaldų žodį tarė ko
mandoras R. Pleškys, šventės ren
gėjas ir D. Britanijai bei Airijai 
Lietuvos karinis atstovas. Po to visi 
rinkosi į parapijos svetainę užkan- 
džiams. Šventėje, be jau minėtų, 
dalyvavo ir daugiau svečių: mjr. G. 
Graževičius, dirbantis NATO štabe 
Northwood vietovėje, generalinė 
konsule D. Gubevičiūtė, Lietuvos 
ambasados sekr. V. Anulienė ir keli 
britai, visuomeninių Organizacijų 
atstovai. Svetainėje pasivaišinta lie
tuviškais valgiais, vynu bei Švytu
rio ir Utenos alumi. Po šių vaišių 
kleb. kun. Tverijonas garbinguosius 
svečius pasikvietė į kleboniją. (Lie
tuvių balsas, 48 nr.).

Lietuvių katalikų centre-židi- 
nyje Nottinghame Mišias už velio
nį kun. Steponą Matulį, MIC, 2003 
m. lapkričio 16 d. atnašavo Lietu
vos marijonų provincijolas ir mari-
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jonų gimnazijos direktorius Mari
jampolėje kun. dr. V. Brilius. Kapi
nėse jis pašventino laikiną kryžių 
pažymėjęs, kad visi marijonai vie
nuoliai užsitarnauja kad ir kuklaus 
paminklo. Numatomąjį pastatyti š. 
m. pavasarį ir birželio 18 d. pašven
tinti. Provincijolas žadėjo į Not- 
tinghamą atsiųsti kun. Vaclovą 
Aliulį, MIC, nuolatiniam darbui Ži
dinyje.-Per velionies kun. S. Matu
lio, MIC, laidotuves paminklui su
aukota 240 svarų o jis kainuos apie 
1,250 svarų. Kol atvyks naujas ku
nigas į Židinį, tikintiesiems religi
nius patarnavimus teiks Šv. Kazi
miero parapijos Londone kunigai. 
(Lietuvių balsas, 48 nr.).
Lenkija

Lenkijos lietuvių draugijos 
suvažiavimas įvyko lapkričio 9 d. 
Seinuose. Jame pasisakyta įvairiais 
rūpimais klausimais, priimtos rezo
liucijos, kreipiantis į Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybes. Dėl Berz- 
nyke palaidotų Lietuvos karių žu
vusių 1920 m. ties šia vietove, kapų 
sutvarkymo nutarta kreiptis į Len
kijos tautos kovų ir kančių atmini
mo apspaugos tarybos sekretorių 
kad galutinai būtų priimtas spren
dimas leisti deramai pagerbti šiuos 
karius. Švietimo reikalais priimtas 
sprendimas kreiptis į Lenkijos val
džios įstaigas, atsakingas už švie
timą. Dabartinė būklė nepatenkina 
lietuvių poreikių o ypač neužtikri
na ateities. Taipgi prašoma įgyven
dinti 2001 m. paruoštą ir patvirtintą 
Lenkijos lietuvių švietimo plėtros 
planą surasti būdų finansuoti lie
tuvių mokyklas, kad dėl lėšų 
trūkumų nebūtų jos uždarytos. 
Prašoma atsižvelgti į Lenkijos lie
tuvių siūlymą kad per valstybinį 
egzaminą ir pagrindinės mokyklos 
patikrinimą būtų vartojama ta kal
ba, kuria buvo teikiamos žinios; 
pastatyti Punsko Kovo 11-tosios 
licėjui priestatą leisti lietuviškus 
vadovėlius bei patvirtinti lietuvių 
kalbos, Lietuvos geografijos bei 
istorijos programas, taip pat skirti 
Seinų gimnazijos lietuviškoms kla
sėms atskirą vadovą - direktoriaus 
pavaduotoją mokantį lietuvių kal
bą. Priimta rezoliucija dėl kultūros 
finansavimo pakeitimo - leisti iš 
gaunamų lėšų išlaikyti kultūros 
įstaigas ir ansamblius. Kreiptasi į 
Lietuvos vyriausybę, kad būtų Sei
nuose išsaugotas Lietuvos konsula
tas bei padėtų išspręsti lietuvių mo
kyklos patalpų statybos bei jos iš
laikymo klausimus. Pakartotinai 
primenama, kad būtų atsižvelgta į 
lietuvių nuomonę dėl sienos užkar
dos Punsko valsčiuje.

Suvažiavimas vertina Punsko 
Kovo 11-tosios lietuvių licėjaus ir 
kitų mokyklų su lietuvių dėstomąja 
kalba indėlį išsaugojant lietuvių 
tautinę tapatybę, ir skatina visus 
Lenkijos lietuvius tėvus leisti savo 
vaikus į šias mokyklas. Taipgi pra
šoma tautiečius remti folklorinių 
renginių organizavimą bei padėti 
išsaugoti tautinį paveldą Seinų 
krašte. Suvažiavimas dėkoja vysk. 
P. Baltakiui, OFM, už jo pagalbą 
siekiant susigrąžinti į sielovadą 
gimtosios kalbos vartojimą ir prel. 
E. Putrimui, palikusiam šiame kraš
te ryškius savo veiklos pėdsakus. Jį 
prašome ir toliau rūpintis šio krašto 
tautiečiais. Reiškiama taipogi padė
ka Lietuvos vyriausybei bei Da
riaus ir Girėno žūties metinių orga
nizatoriams. Išrinkta valdyba: pirm. 
A. Vaicekauskas, vicepirmininkai 
K. Baranauskas ir I. Bobinienė, 
sekr. V. Valenskaitė ir nariai - D. 
Valukonytė, P. Maksimavičius ir 
V. Grigutis. (Aušra, 2003 m., 21 
nr.). J. Andr.
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Filosofas gimtinėje
Krescencijus Stoškus, jo sutiktuvės ir darbai
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□ KULTME1E VEIKLOJE
Jurbarko rajono savivaldy

bės viešoji biblioteka 2003 m. 
įvykdė projektą “Susitikimai 
įkvėpimo žemėje” - surengė su
sitikimus su iškiliais kraštie
čiais: rašytojais, menininkais, 
mokslininkais. Gruodžio 12 d. 
Jurbarko kultūros centre įvyko 
paskutinis projekte numatytas 
susitikimas - su įžymiu moksli
ninku, filosofu Krescencijum 
Stoškumi. Beje, šiam susitiki
mui buvo ir graži proga - sve
čias neseniai atšventė savo 65 
metų sukaktį.

Viešosios bibliotekos direk
torė Nijolė Masiulienė K. Stoš
kų pristatė susirinkusiems. Gi
mė jis 1938.X.9 Jurbarko rajono 
Vadžgirio kaime, 1956 m. čia 
baigė vidurinę mokyklą, studija
vo Vilniaus universiteto Istori
jos-filologijos fakultete, paskum 
buvo Filosofijos katedros aspi
rantūroje. Dabar K. Stoškus dės
to Vilniaus universitete - Filo
sofijos katedros docentas. Jis 
aktyviai dalyvauja mokslinėje 
bei visuomeninėje veikloje. Yra 
Lietuvos radijo ir televizijos ko
misijos narys, Lietuvos etninės 
kultūros bendrijos “Ethos” pir
mininkas, žurnalų Problemos, 
Liaudies kultūra, Filosofija, 
sociologija redakcinių kolegijų 
narys.

Filosofas jau yra paskelbęs 
per 350 straipsnių etikos, semio
tikos, kalbos filosofijos, kultū
ros filosofijos, hermeneutikos, 
bendrosios komunikacijos teori
jos klausimais. Išleido knygą 
Etiketas ir žmonių bendravimas. 
Organizavo keturių Estetikos

Kaunietė dail. įneša Ščerbauskienė prie savo darbų Čikagoje įvyku
sioje parodoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Kaunietės paroda
Dailininkės Ščerbauskienės paroda neįprastoje 

erdvėje Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu beveik visos lietuvių 
dailininkų parodos Čikagoje 
vyksta įprastose “lietuviškose” 
patalpose Čiurlionio galerijoje 
bei Balzeko lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte - tai kaunietė 
dailininkė įneša Ščerbauskienė 
sulaužė šią nusistovėjusią tradi
ciją.

įneša, su Čikagoje gyvenan
čių talka, sugebėjo savo kūrybą 
parodyti amerikiečių “Corosh” 
galerijoje, netoli nuo Čikagos 
miesto centro (1072 N. Milwau
kee Ave.), kurią gali pasiekti la
biau išprusę meno gerbėjai.

Į šios parodos atidarymą 
lapkričio 28 d. sugužėjo apie 70 
žmonių, kurie čia išvydo 16

Atsiųsta paminėti
Rev. Victor Skilandziunas, 

BEHIND THE PRISON 
WALLS. Išleido Vilniaus universi
teto leidykla (Universiteto g. 1, LT- 
2734, Vilnius). Pratarmė - prof, ha- 
bil. dr. Vytauto Pranulio. Vilnius, 
2003 m., 147 psl. Tai kanadiečio 
kun. dr. Viktoro angliškoji laida 
apie jo darbą Otavos kalėjimuose, 
trukusį dvylika metų. Leidinys gau
namas per autorių (96 Empress 
Avenue, Ottawa, Ont. KIR 7G2) ir 
Toronto lietuvių knygynuose. Kai
na sutartinė.

NUALINTOS, BET NENU
GALĖTOS KARTOS KELIAS. 
Tai, kas išliko asmeniniuose albu
muose, prisiminimuose. Fotografi
jos iš asmeninių albumų. Šis leidi- 
nys-albumas skiriamas politiniams 
kaliniams atminti bei jų žygdar
biams dėl Tėvynės laisvės įamžinti. 
Sutelkta 500 nuotraukų. Sudarytoja 
- Natalija Gudonytė ir bendradar
biai. Įdėta keletas paaiškinamųjų 
straipsnių lietuvių ir anglų kalba. 
Leidykla “Vyzdys”. Vilnius, 2003 
m., 215 albuminių puslapių. 

kultūros knygų leidimą, parengė 
knygą Menas ir laisvalaikio 
kultūra.

Kalbėdamas susirinkusiems, 
K. Stoškus aptarė daug aktualių 
problemų, kurios jaudina ir jį, ir 
visą Lietuvos visuomenę. Ko
kiais kriterijais turėtume atskirti 
bei įvertinti inteligentą ir inte
lektualą? Kokioje terpėje galėtų 
aktyviai veikti aristokratiškos 
dvasios žmonės? Kas yra tikra
sis aristokratizmas? Koks turėtų 
būti ryšys tarp aristokratijos ir 
inteligencijos? Nūnai vis labiau 
verslo formomis tampa ir poli
tika, ir žiniasklaida. Svarbu, kad 
rinkos prekėmis nepavirstų są
žinė, garbė. Spauda mums kas
dien teikia daug naujo ir naujo - 
tarytum nori, kad mes kuo grei
čiau pamirštume kas buvo vakar 
ir užvakar, kad pamirštume 
praeitį. Jau yra neįsivaizduoja
mai didelė ir labai geros, ir labai 
blogos literatūros pasiūla. O vie
nos ir kitos knygos lentynose 
guli šalia. Tik labai kvalifikuo
tas žmogus gali atsirinkti. Beje, 
labai išskydę ir pasirinkimo kri
terijai. Modernioji kultūra tapo 
beveik tik šios dienos kultūra - 
vis daugiau gaminama tokių 
produktų, kurių žmonėms reikia 
tik šią dieną. Daugelis mūsų su
kasi vien gaminimo ir vartojimo 
rate.

K. Stoškus buvo pasveikin
tas su jubiliejumi, įteikta savi
valdybės dovana, gėlės. Be to, jį 
pasveikino iš Vilniaus atvykęs, 
irgi kilęs iš Vadžgirio, rašytojas 
Vytautas Girdzijauskas.

Vytautas Kutkevičius

kaunietės batikos darbų (o jų da
lis buvo gana dideli). Į susirin
kusius čia prabilo rengėjų atsto
vė Amerikos lietuvio kultūros 
puslapio redaktorė - Ramunė 
Rakauskaitė ir pati dailininkė.

Buvo ir amerikiečių
Dalyvių tarpe matėsi rečiau 

sutinkami mūsų tautiečiai ir 
amerikiečiai, kurie rodė susido
mėjimą kaunietės darbais. Pati 
dailininkė teigė, jog buvo atsi
vežusi daugiau paveikslų, bet 
jiems juos visiems iškabinti pri
trūko vietos. Ji teigė, jog savo 
kūrinius norėtų parodyti lietu
viams įprastose vietose. Nors ji 
pati šį kartą Dėdės Šamo žemėje 
galės pabuvoti tik tris savaites, 
nes Kaune jos laukė kiti įsipa
reigojimai. Prieš grįždama na
mo, ji nuvyko į Dalias miestą, 
Teksas valstijoje, kur vietos uni
versitete kita kaunietė, jos gera 
draugė, Živilė Peičiuvienė sie
kia doktorato.

įneša Ščerbauskienė dailės 
pasaulyje nėra naujokė, nors jos 
paroda Čikagoje buvo jos pir
moji individuali paroda. Iki šiol 
ji yra pasirodžiusi tik grupinėse 
parodose.

įneša yra baigusi Kauno S. 
Žuko taikomosios dailės techni
kumą, o po to — Vilniaus dailės 
akademiją (jos specialybė — 
tekstilė). Tada pradėjo dėstyti 
Kauno kolegijos J. Vienožinskio 
menų studijų centre.

Kaunietė porą metų gyveno 
ir Vokietijoje, lankėsi daugelyje 
kitų Europos valstybių, kur ji 
įsigijo nemažai kūrybinės pa
tirties.

įneša susipažino su ne viena 
tekstilės technikos rūšių, bet la
biausiai pamėgo batiką, kurioje 
dabar labiausiai reiškiasi.

Tautinių šokių grupė “Aušrinė”, koncertavusi Bridgeport, CT 2003.11.16 Nuotr. L. Misevičiaus

Tolimojo Sibiro apaštalas
A.a. kun. Alfonsas Vytautas Bumbulis (1930-1997-2003)

2003 m. gruodžio 6 dieną 
Omske (Rusija, Vakarų Sibiras), 
eidamas 74-uosius gyvenimo 
metus, mirė kunigas Alfonsas 
Vytautas Bumbulis.

Velionis buvo gimęs 1930 
m. lapkričio 30 d. Šilutėje, žem
dirbių šeimoje. Po Antrojo pa
saulinio karo sovietų okupantai 
jo šeimą ištrėmė į Krasnojarsko 
kraštą. Kelerius metus teko gy
venti žeminėje, kenčiant bai
siuosius Sibiro žiemos šalčius. 
Nuo peršalimo Alfonsui išsivys
tė sąnarių liga, dėl kurios vėliau 
tapo invalidu. Tremties pabaigo
je Sibire jis dirbo ryšininku ir 
vairuotoju, o vėliau sugrįžo į 
Lietuvą. Dvidešimt metų Alfon
sas galėjo vaikščioti tik su ra
mentais arba važinėti invalido 
vežimėliu. Dėl stipraus noro gy
venti jis pagaliau galėjo atsistoti 
ant kojų. Pasirinkęs gydomąjį 
badavimą, jis sugebėjo įveikti li
gą ir pradėjo vaikščioti.

A. Bumbulis dar vaikystėje 
norėjo tapti kunigu, tačiau silp
na sveikata neleido atsiliepti į 
Dievo šaukimą. Jis savarankiš
kai išmoko groti vargonais, pa
tarnavo pamaldose. Vadovaujant 
lietuviams dvasininkams, jis il
gus metus studijavo teologiją.

Pertvarkos metais aktyviai 
dalyvavo manifestacijose už 
Bažnyčios laisvę. 1997-aisiais, 
sustiprėjus sveikatai, jis išlaikė

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo likimo, tačiau karta, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
ją. Tuomet dėkojau Dievui už tai. 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo. (Madii 

Laisvės pirmgimis
Štai iš tiylikos žvaigždžių vainiką 
Atlinguoja vėjas per laukus, 
Žiedus vainikuos, kurie išliko, 
Upes, ąžuolynus ir miškus.

- Žemė po šaltų ledų atbus

Medžiai tiesė vis rankas į dangų 
Su šviesia viltim ir malda.
Iš tamsų pramatė taką brangų, 
Kilo VIEŠPATIN visa gamta.

-Tirpo ir akmens širdis kieta!

Ir sutrūko pančiai geležiniai, 
Rankas varžę priespaudos kietos, 
Švito aušros prislėgtai krūtinei, 
Nyko siaubas pavergtos Tautos.

- Verkėm apkabinę širdį jos.

Džiaugsmo ašaros upeliais liejos, 
Meilės ugnys skleidės liepsnomis, 
Viltys pildės — lūkesčių idėjos, - 
AUŠROS ŽVAIGŽDĖ ėjo su mumis...

- O dienų keliais mus vedė JIS

Ir sujudo paukščiai aną Rytą - 
Trispalvėm pražydo LIETUVA.
Laisvės siekis širdin įrašytas 
Aukso raidėmis - kančių gana!

- Ji palaimoj DIEVO bus gyva

LAISVĖS PIRMGIMIS jau trylikmętis, 
Viską regi veidrody dienų...
Saulės šviesa reikia tik gėrėtis, -
Kaip iš purvo dvasią traukt sunku!

- VIEŠPATIE skubėk, - tvanku tvanku!..

Sofija Šviesaitė,
Laisvės kovų dalyvė, 
2003.IX.23

egzaminus iš viso seminarijos 
kurso. Kunigystės šventimus 
jam suteikė Novosibirsko vys
kupas Josifas Verts. Tada kuni
gui A. Bumbuliui buvo jau 67 
metai. Ilgą laiką jis tarnavo 
Omsko srities Sargatkos gyven
vietės katalikų parapijoje. Kiek
vieną rytą, kad palaikytų svei
katą grūdinosi apsipildamas šal
tu vandeniu ir darydavo mankš
tą. Vasarą važinėjo dviračiu, o 
žiemą - slidėmis. Nuolat užsi
imdavo ir ūkine veikla.

2003 metų pradžioje dva
sininko sveikata netikėtai pradė
jo blogėti. Jam buvo nustatytas 
plaučių vėžys. Bandymai gydyti 
rezultatų nedavė. Kovo pabaigo
je gydytojai svarstė, kad jam 
gyventi liko tik keletas savaičių. 
Dvasininką pervežė į palatą, ku
rią specialiai jam parengė 
Omsko “Caritas”. Stengdamasis 
pagyti, kunigas Alfonsas savo, 
iniciatyva pradėjo badauti, o tai 
galbūt prailgino jo gyvenimą 
keletu mėnesių. Liga laikinai 
atstojo, ir liepos mėnesį kunigas 
Alfonsas sugrįžo į Sargatką. Jis 
bandė gyventi k<pp ir anksčiau: 
tvarkė ūkinius reikalus, dalgiu 
pjovė žolę, tačiau jautė, kad 
jėgos jį apleidžia.

Rugpjūčio 2 dieną, šven
čiant Omsko parapijos bažny
čios dedikavimo metines, jam 
pasidarė bloga. Jis paprašė pas
kutinį kartą nuvežti į Sargatką. 
Kunigas Alfonsas sukaupė jėgas 
paskutinei šv. Mišių aukai. Į 
bažnyčią atėjo su ramentais. 
Jam padėjo apsirengti liturgi
niais drabužiais, parapijiečiai 
nuvedė iki altoriaus. Ganytojas 
sėdėdamas sugebėjo atlaikyti 
Mišias ir paskutinį kartą palai-

A.a. kun. Alfonsas Vytautas 
Bumbulis

mino tikinčiuosius... Į Omsko 
ligoninės palatą jį ant pečių at
nešė kunigas Pavelas Ondrikas.

Kunigo Alfonso jėgos seko, 
o jis kalbėjo, kad labiausiai nori 
aukoti šv. Mišias. Kunigas ir 
vienuolės jam atnešdavo Komu
niją. Ligoninėje jį du kartus ap
lankė vyskupas J. Vertas. Iki 
paskutiniųjų žemiškojo gyveni
mo dienų kunigas A. Bumbulis 
pats meldėsi ir prašė kitus mels
tis už Bažnyčios vienybę. Jis la
bai norėjo išgyventi iki Popie
žiaus atvykimo į Rusiją.

Kunigas A. Bumbulis nuėjo 
pas Viešpatį apsuptas tų, ku
riuos jis pažinojo ir kuriems 
tarnavo.
Pagal Svet Evangelija (Rusija) 

parengė M.B.
P.S. A. Bumbulis aktyviai 

reiškėsi Lietuvos Atgimime. 
1987 m. rugpjūčio 23-iąją daly
vavo mitinge prie A. Mickevi
čiaus paminklo, diriguodamas 
chorui, dainavusiam tautines 
dainas ir giedojusiam religines 
giesmes (2003 XXI amžius, 
priedas Kristus).

Dvasinio 
pasiskaitymo 

knyga
Kreipiuosi į visus Kanados 

ir Amerikos lietuvius, į šeimas 
ir jaunimą, kurie ieško dvasinio 
sustiprinimo, atkreipti dėmesį į 
planuojamą Lietuvoje išleisti II 
laidą kun. Vytauto Pikturnos 
knygos Šviesa ir gyvenimas. Ši 
knyga labai tinka asmeniniam 
dvasiniam pasiskaitymui. Skaiti
niai yra neilgi, spausdinti dides
nėm raidėm, lengvai supranta
mi. Jie skirti sekmadieniams ir 
tautos šventėms.

Pirmoji laida Šviesa ir gyve
nimas buvo išleista 1984 m. — 
1986 m. trimis knygelėmis pa
gal ciklus A, B ir C, minkštais 
viršeliais. Antrojoje laidoje visi 
trys ciklai bus vienoje knygoje, 
laminuotais viršeliais. Kitais 
metais sueis 20 metų, kai šie pa
mokslai buvo transliuojami per 
Vatikano radiją į okupuotą Lie
tuvą.

Šios II laidos spausdinimas 
įvyks tiktai, jeigu Jūs, mieli lie
tuviai, pritarsite šiam projektui 
ir sutiksite prisidėti pinigine au
ka. Spausdinimo išlaidos bus 
apie 6,500 JAV dolerių 500 eg
zempliorių.

People’s banke, Fairfield, 
CT, yra atidaryta sąskaita: Rev. 
V. Pikturna’s Book Fund. Išra
šykite čekį ir siųskite jį šiuo ad
resu: Irena Žemaitaitienė, 140 
Highlawn Road, Fairfield, CT 
06824, USA. Inf.

Vilniaus universitetas šiemet 
švęs savo 425 metų jubiliejų. 
Ruošiantis jo paminėjimui jau 
praeitais metais buvo pradėti 
įvairūs statybiniai darbai: Filoso
fijos fakulteto pastato atnaujini
mas, dvylikos senojo universiteto 
kiemų tvarkymas, tarpfakulteti- 
nės kompiuterizuotos skaityklos 
Saulėtekyje įrengimas. Taip pat 
bus sprendžiama VU bibliotekos 
problema: senosios bibliotekos 
saugyklose jau sukaupta per 5 
mln. knygų, trūksta vietos nau
joms knygoms, todėl netrukus bus 
pradėta naujos bibliotekos ir sau
gyklų pastato statyba, kainuosian
ti apie 80 mln. litų. Planuojama 
išleisti jubiliejinių leidinių seriją 
Vilniaus universiteto istorijos šalti
niai, 2004 m. rugsėjo viduryje nu
matoma tarptautinė konferencija 
Vilniaus universitetas Europoje; 
praeitis, dabartis, ateitis.

Izabelė Chandavoine-Urbai- 
tis, prancūzų istorikė, šiuo metu 
dirbanti Prancūzijos ambasadoje 
Lietuvoje, parašė knygą Prancūz- 
metis Klaipėdoje ir kas po to 
(1920-1932). Remdamasi dau
giausia Prancūzijos archyvais ji 
sudėtingą Klaipėdos krašto įvykių 
raidą aptarė nauju požiūriu, pa
teikė iki šiol neskelbtų faktų apie 
šį laikotarpį. Klaipėdos kraštą at
skyrus nuo Vokietijos po Pirmojo 
pasaulinio karo, jo administravi
mas buvo patikėtas Prancūzijai. 
Prancūzijos atstovui teko susidur
ti ne tik su vietinių gyventojų at
šiaurumu, bet ir su paslėptu Lie
tuvos vyriausybės priešiškumu. 
Knygą išleido “Žaros” leidykla 
lietuvių ir prancūzų kalbomis, ir ji 
buvo sutikta Klaipėdoje, Mažo
sios Lietuvos istorijos muziejuje. 
Sutiktuvėse dalyvavo ir knygos 
autorė.

Vokiečių fotografo Rohrba- 
cho 22 nuotraukų, padarytų 1861 
metais Lietuvoje, albumas nese
niai buvo aptiktas j>rivačiame rin
kinyje Ispanijoje. Šiose seniausio
se Lietuvos fotografijose užfik
suoti Peterburgo-Varšuvos gele
žinkelio liesimo darbai. Daugiau 
kaip pusėje nuotraukų Lietuvos 
vietovės: geležinkelio tiltai per 
Vilnelę, Nerį, Vokę, Nemuną, 
Jiesią ir Merkį. Albume yra ir 
graži Vilniaus panorama, sudėta 
iš dviejų nuotraukų, bei penkios 
Kauno miesto nuotraukos: Kauno 
geležinkelio tunelio statybos dar
bai, prie tundfitUįsikūrusi darbi
ninkų gyvenvietė, geležinkelio 
stoties ir tilto vaizdai, panorami
nis Kauno vaizdas nuo Linksma- 
kalnio, ir Kauno apylinkų panora
ma žiūrint nuo Fredos pusės. Iki 
šiol žinomos seniausios Kauno 
nuotraukos buvo 1895 metais, da
rytos fotografo V. Zatorskio.

Hab. dr. Vytautas Statulevi- 
čius, mokslininkas, akademikas, 
žymus Atgimimo laikų veikėjas, 
mirė 2003 m. lapkričio 23 d., su
laukęs beveik 74-to gimtadienio. 
V. Statulevičius gimė Bikūnuose 
(Utenos raj.). Mokėsi Antalieptės 
žemės ūkio mokykloje, Vilniaus 
universiteto Fizikos ir matemati
kos fakultete, 1954-57 m. Lening
rado valstybinio universiteto aspi
rantūroje. Ją baigęs dirbo Lietu
vos mokslų akademijos Fizikos ir 
matematikos instituto vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu, 1959- 
1966 m. vadovavo instituto Tiki
mybių teorijos skyriui, 1966-1977 
m. buvo instituto direktorius. 
1977-1995 m. vadovavo Matema
tikos ir kibernetikos (vėliau pava
dinto Matematikos ir informati
kos) institutui. 1985-1992 m. V. 
Statulevičius buvo Mokslų akade

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

Paminklas Kristijonui Donelaičiui Klaipėdoje Nuotr. G. Kurpio

mijos viceprezidentas. Jo darbai 
tikimybių teorijos srityje užsitar
navo pasaulinį pripažinimą. 1956, 
1979 ir 1988 buvo valstybinių pre
mijų laureatas. Paskutiniu metu, 
šalia vadovavimo Matematikos ir 
informatikos institutui, V. Statu
levičius buvo Lietuvos vyriausy
bės neatlyginamas patarėjas.

Berlyno kalbų mugėje Expo
lingua 2003 (2003.XI.22-25) buvo 
pirmą kartą pristatoma ir lietuvių 
kalba. Šios kasmetinės mugės 
tikslas - supažindinti lankytojus 
su įvairiomis Europos kalbomis. 
Ji skiriama studentams, dėstyto
jams, kalbų mylėtojams' iš Euro
pos ir kitų pasaulio kraštų. Mugę 
globoja Europostkomisijos Gene
ralinis švietimo ir kultūros direk
toratas. Lietuvos skyrių parengė 
Lietuvos institutas ir . Vilniaus 
universitetas.

Kauno valstybinis muziki
nis teatras š.m. sausio 16-18 
dienomis atvyko gastrolėms į 
Vilnių. Teatro repertuare du 
naujausi spektakliai - Charles 
Gounod opera Romeo ir Džulje- 
ta, Giedriaus Kuprevičiaus ir 
Herkaus Kunčiaus operetė Kip
ras, Fiodoras ir kiti, o jaunie
siems teatro lankytojams Ri
chard Rogers muzikinis veika
las Muzikos garsai (Sound of 
Music). Operos Romeo ir Džul- 
jeta dirigentas - Julius Geniu
šas, režisierius Gintas Žilys, 
scenografas Adomas Jacovskis, 
choreografė Vesta Grabštaitė. 
Pagrindines partijas atliko jau
nieji dainininkai: Joana Ged- 
mintaitė, Julija Stupnianek, 
Kristina Zmailaitė, Audrius 
Rubežius, Edmundas Seilius. 
Muzikos garsų, vieno iš populia
riausių Kauno muzikinio teatro 
spektaklių, kurio premjera buvo 
1998 metais, režisierius - Neri
jus Petrokas, dirigentas Julius 
Vilnonis, dailininkė Virginija 
Idzelytė. Pagrindinius vaidme
nis, kapitono von Trapp ir vie
nuolės Marijos, atliko G. Ma
ciulevičius ir R. Preikšaitė. 
Jiems talkino A. Kačanausko 
muzikos mokyklos moksleiviai, 
kuriuos paruošė estrados daini
ninkė Jūratė Miliauskaitė.

Operetė “Kipras, Fiodoras ir 
kiti” - ne tik naujas šio sezono 
spektaklis, bet ir, pasak autorių, 
naujo muzikinio sceninio žanro, 
“Kąųno operetės”, pavyzdys. 
Kompozitorius G. Kuprevičius 
seniai galvojo parašyti veikalą 
apie tarpukario Kauno bohe
mos kelius ir klystkelius, prikal
bino rašytoją H. Kunčių sukurti 
libretą, ir taip gimė operetė 
(mėgstamiausias kauniečių mu
zikinis žanras), nuspalvinta ne 
visai į prastomis spalvomis. Jau 
Kaune į vairiai vertintas spek
taklis turėjo sulaukti ypatingo 
vilniečių dėmesio. Spektaklį 
režisavo Gytis Padegimas, diri
gentas - Virgilijus Visockis, sce
novaizdžio autorė Birutė Ukri- 
naitė, videoprojekcijų autorius 
Emanuelis Ryklys, choreografas 
Audrius Kurienius, pastatymo 
meno vadovas Gintas Žilys. Pa
grindinius Kipro (Petrausko) ir 
Fiodoro (Šaliapino) vaidmenis 
atliko Mindaugas Zimkus ir 
Juozas Malikonis. Jiems talkino 
aktoriai ir dainininkai R. Bara
nauskas, T. Ladiga, Gediminas 
Maciulevičius, Aušra Cicėnaitė, 
Gitana Peckytė, R. Preikšaitė, 
Š. Voronovas, B. Želvys, T. 
Vaitkus, Raimonda Tallat- 
Kelpšaitė, Vygintas Venclovas, 
Arvydas Sauspreikšaitis, Algi
mantas Liaucius ir kt. G.K.
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.10%
180-364 d. term.ind.......................1.20%
1 metų term, indėlius..................1.30%
2 metų term, indėlius.................. 1.75%
3 metų term, indėlius..................2.10%
4 metų term, indėlius..................2.50%
5 metų term, indėlius..................2.75%
1 metų GlC-mėn.palūk.............1.05%
1 metųGIC-met. palūk................1.55%
2 metų GlC-met. palūk................2.00%
3 metųGIC-met. palūk................2.35%
4 metų GlC-met. palūk........... ...2.75%
5 metų GlC-met. palūk................3.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP

"Variable"................................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind....2.05%
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....3.50%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER 
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z%
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

U)

KAM NUOMOTI? 
LAKESHORE-BROWNS LINE 

parduodamas vieno 
miegamojo co-op butas. 

Prašo $84,900.
SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

416-769-1616

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

DR. STASYS DUBICKAS
DAWTU 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

(] PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON) 
_ _ _ _ TORONTO, ON M8Z 2X3

: (416)233-4601

Parcels
ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

$O00* $ooo*
Ooff fori parcel Ooff

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

Asmenines paskolas 
nuo....................5.25%

Sutarties paskolas 
nuo.................... 5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........................3.70%
2 metų.........................3.80%
3 metų.........................4.45%
4 metų.........................4.80%
5 metų.........................5.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............. 4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

ZbSPORTAS

Aras Ruslys (viduryje), išrinktas CITY-TV savaitės sportininku sausio 
12-16, St. Michael’s “Blue Raiders” pasižymėjęs krepšininkas. Nuo
traukoje jis su Toronto “Raptors” komandos Chris Bosch (iš d.) ir pus
broliu Benjaminu Hopkins iš Des Moines, Iowa

Uoli sporto veikėja
Šiaurės lietuvių sporto sąjungos nauja garbės narė - 

Elvyra Vodopalienė
EDVARDAS ŠULAITIS

2003 m. lapkričio pabaigoje 
Klyvlande įvykusiame ŠAL- 
FASS suvažiavime buvo patvir
tinti du nauji šios sąjungos gar
bės nariąi: vysk. Paulius Balta
kis ir Elvyra Vodopalienė-Šikš- 
niūtė. Ji 2003 m. liepos 20 d. at
šventė savo 70-jį gimtadienį.

Elvyra yra gimusi Vilkaviš
kyje. Sporto veiklą pradėjo Ro- 
senheimo pabėgėlių stovykloje, 
Vokietijoje. Ten pradžioje gyva
vo “Žalgirio” sporto klubas, ku
rio eilėse dalyvavo ir Elvyra. 
Jos didžiausiuoju pasireiškimu 
reikėtų laikyti 1948 m. Niurn
berge įvykusioje Pavergtųjų tau
tų sporto šventėje, kurioje ji lai
mėjo 60 m bėgimą (8.2 sek.), 
puikiai pasirodė 100 m bėgime 
bei šuolyje į tolį.

Atvykusi Amerikon ir apsi
gyvenusi Klyvlando mieste, El
vyra baigė Ohio universitetą ir 
apie 20 metų dėstė fizinį auklė
jimą amerikiečių mokyklose. 
Šalia to ji aktyviai dalyvavo 
“Žaibo” sporto klubo veikloje, 
daugelyje lengvosios atletikos 
varžybų, žaidė krepšinį, tinklinį, 
stalo tenisą. Jos rezultatai lengv. 
atletikoje buvo įspūdingi. 1954 
m. JAV lengv. atletikos varžy
bose Elvyra šuolyje į tolį nušo
ko 5.08 m ir užėmė III vietą.

1956 m. ŠALFASS metinė
se varžybose Detroite Elvyra 
sunkiai susižeidė ir turėjo pasi
traukti iš aktyvaus sportavimo. 
Reiškėsi organizacinėje sporto 
veikloje ir spaudoje. Yra nuola
tinė “Draugo” bendradarbė.

Išminties blyksniai
Eidamas paskui kitus tako 

nepraminsi.
Nelaimė ne kupra, jos visą 

amžių nešioti nereikia.
Tik teisėjas privalo tikėti 

kiekvieno savo sprendimo tei
singumu.

Suprasti kitą žmogų - dory
bė, būti suprastam - laimė.

Tik meilė pinigui nieko ne
gimdo.

Kai žmona užsės ant spran
do, jos nereikės nešioti ant 
rankų.

Globa, kokia ji bebūtų, yra 
prievartos pradžia.

Laisvės reikia ieškoti kartu 
- ir pavergėjui, ir pavergtajam, 
jei abu nori būti laisvi.

Parengė - Stasys Prakapas

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ 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

Elvyrą mes matėme organi
zuojant Los Angeles “Bangos” 
ir Vašingtono “Vėjo” lietuvių 
sporto klubus. Ji buvo išrinkta ir 
ŠALFASS valdybon.

Yra ištekėjusi už sporto en
tuziasto Jurgio Vodopalo, kuris 
šiandien, sulaukęs garbaus am
žiaus, dar reiškiasi tenise, daly
vauja varžybose.

“Aušros” žinios
- “Aušros” jaunių “A” berniu

kai žais sekmadienį, vasario 15, 
12.15 v.p.p. “Coptic Centre” (Ma
vis ir Eglinton). Visi yra kviečiami 
atvykti pasižiūrėti rungtynių ir pa
remti žaidėjus.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: A. Saboniui po 

ligos sugrįžus į aikštę Kauno 
“Žalgirio” pralaimėjimai Eurolygo- 
je pasibaigė ir namuose 89:81 ko
manda įveikė Malagos “Unicaja” 
(Ispanija) klubą. Padėjo A. Sabonio 
sąskaitoje įmesti 23 taškai. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” namuose 102:69 
sutriuškino Nea Filadelfijos “loni- 
kos” (Graikija) įdubą ir tapo ULEB 
taurės turnyro F grupės nugalėtoju, 
išsikovojo kelialapį į sekantį ratą. 
Kauno rajono savivaldybė nutraukė 
rėmimo sutartį su dalinio savininko 
A. Sabonio “Žalgirio” klubu.

LENGVOJI ATLETIKA: var
žybose vykusiose Taline (Estija) 
švenčioniškis R. Turla 0.67 sek. pa
gerino Lietuvos 300 m bėgimo už
darose patalpose rekordą. Jis dis
tanciją įveikė per 34.11 sek. Anks
tesnis šalies rekordas - 34.78 sek.

RANKINIS: Lietuvos ranki
ninkams nepavyko peržengti 2005 
metų pasaulio čempionato pirmąjį 
atrankos barjerą. Nors pasaulio 
čempionate Tunise jie 27:26 nuga
lėjo Graikijos komandą graikai, tu
rėdami geresnį įvarčių skirtumą lie
tuvius išstūmė iš tolimesnių pirme
nybių.

ŠOKIAI: Prestižinio atvirojo 
sportinių šokių čempionato klasiki
nių šokių varžybose Anglijoje Kau
no “Sūkurio” šokėjai A. Bižokas ir 
E. Daniūtė užėmė antrąją vietą. V.P.

Skautų veikla
• Mišios ir iškilminga sueiga 

Vasario 16-tosios proga bus vasario 
15 d. Visi renkasi Anapilio salėje 9 
vai. ryto tvarkingai uniformuoti. Po 
Mišių vyks sueiga; visi tėveliai bei 
svečiai kviečiami dalyvauti.

• Kaziuko mugė bus kovo 7 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Mugės 
tema - Lietuvos legendos. Kviečia
me visus apsilankyti.

•“Romuvos” stovykla įvyks 
rugpjūčio 1-14 d.d. Jaunesnieji 
(liepsnelės ir giliukai, paukštytės ir 
vilkiukai) stovyklaus antrą savaitę. 
Kasmet ieškoma tėvelių, kurie ga
lėtų talkinti virtuvėj vieną savaitę. 
Kas galėtų, prašom kreiptis į tunti- 
ninkus Rūtą Baltaduonytę-Lemon 
arba Marių Rusiną. Inf.

KANADOS 
ĮVYKIAI 
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pareiškė, kad negalima laikyti 
O’Neill kriminaline nusikaltėle. 
Generalinis prokuroras Irwin 
Cotler, kuris buvo priešingas 
naujo įstatymo išleidimui, nega
li šioje byloje dalyvauti, nes jis 
buvo legalus Arar šeimos pata
rėjas. Daugelis parlamentarų tei
gia, kad policija ėmėsi per 
griežtų priemonių, tačiau pats 
ministeris pirmininkas jau prieš 
mėnesį reikalavo, kad slaptų ži
nių sklidimo šaltiniai turi būti 
išaiškinti. Žiniasklaida plačiai 
paskelbė apie įvykusias kratas ir 
išsakė savo nuomonę, tačiau po
licija negali skelbti, kodėl tai 
buvo daroma ir prie ko gali pri
vesti šio įvykio tyrimai.

Ministeris pirmininkas 
Paul Martin dalyvaudamas 
Šveicarijoje vykstančiame Pa
saulio ekonominiame forume, 
patvirtino, kad Kanada prisidės 
prie pasiturinčiųjų kraštų (G70) 
nutarimo nurašyti dalį Irako 
skolos. Po pasitarimo su Jungti
nių Tautų generaliniu sekreto
riumi Kofi Annan, Kanados mi
nisteris pirmininkas pripažino, 
jog yra būtina pagelbėti Irako 
žmonėms, kad jie galėtų sukurti 
laisvą, pastovų ir savarankišką 
kraštą. Pasiturinčių kraštų finan
sų ministerial susitiks Floridoje 
vasario 6-7 d.d., kur bus svars
tomi Irako persitvarkymo reika
lai. Šalia Irako skolos Kanadai, 
kuri šiuo metu yra apie 750 mln. 
dol. ir kurios dalį bus svarstoma 
nurašyti, vyriausybė yra pasi
ruošusi per ateinančius penke
rius metus teikti 300 mln. dol. 
pagalbą įvairiems projektams 
Irake.

Naujasis ministeris pirmi
ninkas Paul Martin ginklavi
muisi nėra numatęs skirti papil
domų lėšų, tačiau kariuomenė 
jau planuoja keisti savo pasenu
sius Leopard tankus, kurie jau 
2000-siais metais buvo pripažin
ti netinkamais. Planuojama įsi
gyti “Striker” tipo ginklavežimį, 
kuriuo dabar yra ginkluojami ir 
JAV kariuomenės daliniai. Dau
giau kaip 2000 vienetų, kainuo
jančių apie keturis bilijonus do-rT, 
lerių, bus gaminami Londone, 
Ont. Kanadiškasis tipas skirsis 
nuo amerikietiško tuo, kad jis 
bus pritaikomas prie krašto kli
mato bei užduoties reikalavimų 
ir kainuos beveik dvigubai dau
giau. Užsakant šio tipo ginkla- 
vežimius bus galima prisijungti 
prie masinės gamybos JAV rei
kalams ir tuo sumažinti vieneto 
kainą.

Pietų Ontario Pelcc sala 
yra labai populiari fazanų ir kiš
kių medžioklėms. Iš jos pakilęs 
lėktuvas, po kelių minučių šau
kėsi pagalbos. Deja, nelaimės 
neišvengta - skridę 10 asmenų ir 
vienas šuo, nukrito į Erie ežerą, 
pralaužė ledą ir nuskendo 8 met-
rų vandens gylyje. Patyręs ir ap
linką pažįstąs pilotas žuvo su sa
vo sužadėtine. Kartu žuvo ir kiti 
aštuoni medžiotojai iš pietryčių 
Ontario, jų tarpe chirurgas, poli
cijos viršila ir darbininkų unijos 
atstovas. Atskubėjęs ledlaužis 
laivas ir narai mėgino ištirti lėk
tuvo kritimo priežastį ir ištraukti 
lavonus.

Apie 80% visų Kanados 
gyventojų gyvena miestuose. 
Miestų savivaldybės vis sunkiau 
gali verstis su savo pajamomis, 
nes federacinė ir iš dalies pro
vincinė valdžia, verčia miestus 
rūpintis socialinėmis ir viešosios 
sveikatos programomis, švieti-
mu ir orauosčiais. Kanados
miestų federacija, kuri tiria savi
valdybių reikalus, praneša, kad 
jau atsirado 60 bilijonų dolerių 
spraga tarp savivaldybių įsipa
reigojimų ir turimų lėšų. Savi
valdybės priklauso provincinei 
valdžiai, ir tik retais atvejais fe
deracinė valdžia prisideda prie 
tų projektų, kurie yra per sunkūs 
provincijoms finansuoti. Šiuo 
metu Kanadoje imami pridėti
niai valstybiniai (GST) ir pro
vinciniai mokesčiai (PST) nepa
kankamai prisideda prie miestų 
savivaldybių projektų palaiky
mo, ypač tranzito reikaluose. 
Dešimties Kanados didmiesčių 
merai susirinkę Toronte įteikė 
savo pasiūlymus ministeriui pir
mininkui dar prieš jo formalią 
valdžios kalbą (throne speach), 
kad jis galėtų į savo ateities pla
nus įjungti ir savivaldybių rei
kalus. .

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-364 d. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
1.75% už 2 m. term, indėlius 
2.10% už 3 m. term, indėlius 
2.50% už 4 m. term, indėlius 
2.75% už 5 m. term, indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.35% už 3 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (van rate) 
2.05% 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. 
3.50% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų......................... 3.70%
2 metų......................... 3.80%
3 metų......................... 4.45%
4 metų......................... 4.80%
5 metų......................... 5.00%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

i limn ii ii i m min
ii ii i imu i ii i mini

Lina Kuliavienė

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

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais 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.

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima

Algis MEDELIS

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į 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


“Baltic Voices”
Amerikiečiai atliks lietuvių kompozitorių kūrinius
EDVARDAS ŠULAITIS

Neeilinis renginys nedide
liame lietuvių telkinyje JAV 
šiaurės vakaruose, Seattle mies
te, prasidės vasario 13 ir tęsis iki 
vasario 15 d. Rengėjas - “Seat
tle Chamber Players” kolekty
vas, o kuratorė - dr. Elena Du- 
binets.

Programoje net devynių valsty
bių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Danijos, Suomijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Rusijos ir Švedijos mu
zika. Mus labiausiai domina Lie
tuvos kompozitoriai, kurių kūri
niai čia bus atliekami. Dalyvaus 
ir muzikologė - Gražina Dauno- 
ravičienė iš Lietuvos.

Simpoziumas bus pradėtas va
sario 13 d. Pirmoji valanda bus 
skirta atidarymo iškilmėms. 
Nuo 3.30 iki 4.30 v.p.p. pasiro
dys muzikologė G. Daunoravi- 
čienė, o po jos kompozitoriai - 
Onutė Narbutaitė ir Remigijus 
Merkelis.

Pirmosios dienos 8 v.v. tarp 
septynių kompozitorių bus atlik-

• Tikras KORĖJAS savo jėgų svo
rį jaučia savyje ir dėl to kūrybiš
kas yra net toli nuo savųjų. Jani 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.
p yyjW.y . jin y

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS FROM TORONTO TO 
NORTHERN EUROPE ON SALE NOW

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly to Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004. Call and 
book today to save with the Early Bird rates. In addition, Finnair operates 
daily code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, 
U.K. and from New York with many convenient connections from Canada.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www. f i n n ai r. co m 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651 

tas 1956 m. gimusios O. Narbu
taitės 1997 m. parašytas kūrinys 
“Winter Serenade”.

Šeštadienio programa bus 
pradėta muzikologų ir kompozi
torių pranešimais, o koncertas 2 
v.p.p. Jame nuskambės 1964 m. 
gimusio Remigijaus Merkelio kū
rinys “Mikonst” (sukurtas 2000- 
siais styginiam kvartetui ir for
tepijonui). Antroje dalyje - Vac
lovo Augustino 1994-siais para
šytas kūrinys “Trepute Martela” 
chorui ir keturiems instrumen
tams, dalyvaujant Seattle “Pro 
Musica” chorui (dirigentas Ka
ren Thomas).

Sekmadienio koncertas - 7 
v.v. Programoje - Broniaus Ku
tavičiaus (gim. 1932 m.) 1989- 
siais sukurtas veikalas “Cranes’ 
Dances” klarnetui ir dviem for
tepijonams. Šeštadienio koncer
te - dešimties kompozitorių kū
riniai, o sekmadienį - aštuonių.

Visa programa vyks “Bena- 
roya Hali”. Bilietai į visų trijų 
dienų koncertus - nuo 50 iki 80 
dol. Galima įsigyti ir pavienų 
koncertų bilietų. Informacija tei
kiama telefonu 1-206-286-5052 
arba interneto tinklapyje www.- 
seattlechamberplayers.org.

Turizmo plėtros specialistės (iš k. antroji ir trečioji) Jolanta Valiaugienė ir Audronė Lukšaitienė iš Kauno 
universiteto lankėsi Wellando Niagara College 2003 m. lapkričio mėnesį susipažinti su tos srities mokslo 
programomis. Niagara College baigusi Camille Chaumont (kairėje) atliko 6 mėnesių stažą Kauno universi
tete per CIDA (Canadian International Development Agency) Nuotr. The Tribune
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Nelaiminga mer
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Keliom savaitėm iš Vilniaus 
atvažiavau į Birštoną, norėda
mas atnaujinti savo kurortologi- 
jos paskaitų ciklą, kurį skaičiau 
Vilniaus universiteto gydytojų 
tobulinimosi fakulteto klausyto
jams. Atsivežiau naujausios lite
ratūros, taip pat senus, ilgai nau
dotus konspektus.

įpusėjus komandiruotei, jau 
buvau atlikęs daugiau nei pusę 
užsibrėžto darbo apie funkcinius 
centrinės nervų sistemos sutriki
mus, paruošęs demonstracijai 
skirtų schemų ir diagramų es
kizus.

Išgirdau telefono skambutį. 
Į mane kreipėsi žmogus, kuris 
gana greitai ir atėjo, prašyda
mas, kad neatsisakyčiau nuvykti 
su juo į netoliese esantį kaimą ir 
apžiūrėčiau jo sergančią mergai
tę. Susėdę į to žmogaus automo
bilį, išvykome.

Atvažiavome. Įsukę į ligoni
nės kiemą, sustojome prie suo
miško tipo namelio, kuris, pasi
rodo, yra infekcinė ligoninė. Jo
je, be mūsų pacientės, buvo tik

F/nnn/R S2

GYDYTOJO UŽRAŠAI

jos mama, dar jauna, bet labai 
suvargusi, sielvarto iškankinta 
moteris.

Palatoje buvo gana karšta. 
Kiek pravėriau langą. Liūdna, 
nuvargusio ir labai lieso, išbalu
sio veido, didelėmis, gražiomis 
akimis mergaitė į mano pasvei
kinimą neatsakė.

Pradėjome pokalbį, kurį ret
karčiais dalykiškai papildydavo 
mama ir tėvas. Lyg iš miglų iš
plaukė trumpa, tačiau tiesiog ne
įtikėtina istorija.

Vieną žiemos rytą pabudu- 
sios mergaitės nuotaika buvo 
gera. Tą dieną vidurinėje mo
kykloje pamokų buvo nedaug, ir 
tos pačios gana lengvos. Ji vik
riai pašoko iš lovos, nusiprausė, 
susitvarkė, apsirengė, papusry
čiavo. Portfelis su vadovėliais ir 
sąsiuviniais jau iš vakaro buvo 
paruoštas.

Mergaitė linksma nustraksė
jo į netoliese esančią mokyklą. 
Jos klasėje jau buvo susirinkę 
keliolika mokinių. Pirmoji ir 
antroji pamokos praėjo įprastai. 
Per antrąją pertrauką jautėsi ge
rai, sveikai, kaip visada.

Trečioji pamoka buvo kūno 
kultūra. Persirengusi <ir persiu
vusi, ji nužingsniavo į salę, ku
rioje mokiniai jau darė “apšili
mą”. Staiga mergaitė dėl netikė
tai atsiradusio skausmo nugaroje 
garsiai sušuko ir, praradusi kojų 
jėgą, sukniubo ant grindų. Ko
dėl taip įvyko? Juk kūno kultū
ros pamoka, t.y. sporto pratimai, 
dar nebuvo prasidėję. Salė buvo 
gerai išvėdinta, jokių skersvėjų 
nebuvo. Prieš tai mokinės nie
kas nesunervino, jos nuotaika ir 
sveikata buvo gera.

Iškviesta greitoji pagalba at
vyko tuoj pat. Suleidus centrinio 
veikimo priešskausminių vaistų, 
ligonė dejuoti ir šaukti nustojo. 
Tačiau savarankiškai atsistoti 
dėl didelio kojų raumenų silpnu
mo ir stipraus skausmo strėnose 
negalėjo, o juo labiau paeiti. 
Mergaitės veidas ėmė blykšti, 
atsirado stiprus galvos skaus
mas, ėmė drumstis net sąmonė. 
Temperatūra siekė 40°C.

Ligoninėje atliktas kliniki
nis ištyrimas bei kai kurios labo
ratorinės analizės. Tačiau tų 
duomenų man išsiaiškinti nepa
vyko. Kadangi jaunosios pa
cientės sveikatos būklė negerė
jo, o atvirkščiai - blogėjo, ji tuoj 
pat greitosios medicinos pagal
bos automobiliu buvo pervežta į 
Kauno infekcinę ligoninę.' Pri
ėmimo skyriuje, atsižvelgus į 
sunkią pacientės būseną, čia pat 
sukviestas specialistų konsiliu
mas nustatė ūmų nugaros sme
genų infekcinį uždegimą (mieli- 
tą), paskyrė antibiotikus, prieš
uždegiminius vaistus, kitą 
kompleksinį gydymą ir nugabe
no į jai skirtą palatą.

Pirmos dienos, praleistos in
fekcinėje ligoninėje, sistemingas 
kompleksinis gydymas sveika
tos pagerėjimo neatnešė. Kūno 
temperatūra nežymiai sumažėjo, 
tačiau galvos skausmai, o svar
biausia stiprūs kojų raumenų 
skausmai, liko tokie patys, pa
cientė negalėjo ne tik savaran
kiškai valgyti, bet ir atsisėsti, 
apsitarnauti.

Mielitas (gr. myelos - nuga
ros smegenys), yra nugaros 
smegenų uždegimas. Pirminį 
mielitą sukelia neurotropiniai 
virusai, t.y. tokie, kurie mėgsta 
“apsistoti” nerviniame audinyje 
(neuronuose). Antrinis mielitas

gaitė
gali išsivystyti sergant bet kokia 
ūmine ar infekcine liga.

Mielitas gydomas absoliučia 
ramybe, gulėjimu kietoje lovoje, 
rūpestingu slaugymu, gliukokor- 
tikoidų grupės hormonais, skystį 
varančiais (Lasix, Trifas), rau
menų tonusą mažinančiais vais
tais (Ciklodolis - Anti-Spas) ir, 
svarbiausia, plataus spektro an
tibiotikais. Vėliau tinka fiziote
rapijos procedūros (įvairių vais
tų elektroforezė, elektrinė rau
menų stimuliacija), gydomoji 
mankšta, masažas.

Paklausta, kaip ji dabar yra 
gydoma, mergaitė tylėjo. Po ne
trumpos pauzės, klausimą pa
kartojau. Į tai ji atsakė: “pažiū
rėkite”. Nesupratau. Tada ji pa
sakė, kad aš ją nukločiau. Tą pa
daręs, išvydau tik kaulus ir odą. 
Nei vieno raumens, jokios po
odinės ląstelienos. Net panorus 
organizmą pastiprinti, pavyz
džiui, vitaminų B|, Bį, B|2, in
jekcijomis, jų nebūtų net kur su
leisti, o suleidus į tokį paodį, 
vaistai nesusigertų.

Keletą minučių svarsčiau. 
Po to pasakiau mergaitei ir jos 
tėvams, kad imsiuos visų galimų 
priemonių jai gydyti. Atsisveiki
nom. Pacientė vėl tylėjo ir buvo 
be galo liūdna.

Grįžęs su pacientės tėvu į 
Birštoną, tuoj pat parašiau laišką 
Kauno medicinos instituto (da
bar Kauno medicinos universite
tas) infekcinių ligų klinikos di
rektorei prof. dr. J. Dievaitienei. 
Tėvas laišką nuvežė, o profeso
rė, kuri ginant man savo diserta
ciją, buvo oficiali oponentė, li
gonę tuoj pat priėmė. Tačiau te
lefonu pranešė, kad prognozė 
bloga. Bet aš vis tiek norėjau, 
kad ji negulėtų pasyvi ir negy
doma kaimo ligoninėje, o būtų 
bent profesionalių gydytojų 
priežiūroje.

Po pusės metų mergaitė iš 
Kauno infekcinės klinikos buvo 
išrašyta ir nukreiptą į Prienų ra
joninę ligoninę. Ten, praėjus 4-5 
kančių mėnesiams, dėl prisidė- 
jusio plaučių uždegimo ir inkstų 
nepakankamumo mergaitė mirė.

Aukojo Tėviškės žiburiams
$1,560 - A. Rūta; $100 - A. Bum
bulis; $80 - L. Adomavičius; $50 - 
A. Mašalas, R. Danielius, M. Vasi
liauskas, O. Skrebūnas, dr. J. Sun- 
gaila; $40 - J. Bitneris; $30 - A. 
Empakeris, A. Sekonis; $25 - E. 
Grybaitis; $20 - dr. G. Murauskas; 
$10 - M.Gelažius, V. Rutkauskas, 
S. Škėma, A. Adams; $5 - J. Miku
lis, B. Ragauskienė, D. Uzas, S. 
Vaivada.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - kun. R. Krasauskas, S. 
Kriaučeliūnas, J. Gylys, T. Bogu- 
šas, M. Laurinavičienė, E. Jakaitis, 
S. Baršauskas; $60 - H. Andruška, 
S. Jaugelis, O. Juodikis, R. Rimša, 
V. E. Seibutis, B. Liškauskas, A. 
Petrulis, E. Kazlauskas, S. Žaldo- 
kas, E. Vaitkūnas, J. Bitneris, M. 
Noreika, A. Augaitienė, L. Rimkus, 
K. Ališauskienė, A. Misiūnas, A. 
Dainora, N. Liačas, W. Mastis, E. 
Dubininkas, B. Rupšienė, P. Ročys, 
V. Vainutis, B. Vyčinas, L. Urbo
nas, A. Mašalas, P. Devenis, V. 
Goldbergas, K. Bubelis, L. Kun- 
napuu, V. Prisčepionka, G. Žemai
taitis, A. Lukošiūnas, J. Kuliešius, 
A. Petschar, A. Ulba, G. Šetikas, A. 
Burb, V. B. Poškus, A. Gedrimas, 
S. Urbantas, V. Adomonis, Z. Mis- 
tautas, J. S. Naruševičius, J. Kun- 
caitis, V. Butrimas, M. Jonelis, S. 
Gampp, E. Benetis, P. Breichma- 
nas.

| 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 nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

RE^PIKK 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

2373 Bloor St. West

 Tel. (416) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Kalėdinis krepšinio turnyras
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

DAUMANTAS MATULIS

Paskutinį gruodžio mėnesio 
šeštadienį Lietuvių jaunimo są
jungos (LJS) Filadelfijos skyrius 
ir Lietuvių sporto klubas “Aras” 
suorganizavo jau tradiciniu ta
pusį Kalėdinį krepšinio turnyrą. 
Dauguma komandų atstovavo 
Rytinės pakrantės sporto klu
bams, tik vietoj Čikagos atstovų 
į Filadelfiją atvyko Minnesotos 
valstijos lietuviai. Atsirado ir 
naujų komandų - susibūrė Nan
tucket bei Atlantic City-North 
Wildwood lietuviai - krepšinio 
mėgėjai. Dalyvavo 12 grupių. Į 
keturis pogrupius suskirstytos 
komandos pradžioje kovojo dėl 
vieno iš keturių “kelialapių” į 
turnyro pusbaigmį. “A” grupėje 
be konkurencijos pasirodė Ko
nektikuto “Ąžuolų” pirmoji 
rinktinė, “B” grupėje nugalėjo 
jų jaunieji bendraklubiai “Ąžuo- 
lai-2”. “C” grupės varžybas lai-

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - A. Regis, dr. J. Yčas, G. 
Breichmanas, A. Rūta, A. Budzilas, 
B. A. Kozulis, G. Lemieux, A. 
Urbonas; $75 - D. Gutauskas; $70 
- J. Sinkevičius, V. Jokūbaitis, A. 
Grubis, L. Adomavičius, T. P. Par- 
gauskas, J. Zonys, A. Godelis, A. 
Empakeris, J. Gustainis, kun. K. 
Kaknevičius, I. Kairys, G. Meilus, 
M. Trečiokas, A. Opanavičius, A. 
Sekonis, I. Šlenis, H. Lapas.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: V. Rutkauskas, 
P. Brikis, A. Pažereckas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką. 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,o.ls..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

mėjo Filadelfijos “Aras-1”, o’ 
“D” grupėje gan netikėtai pir
mąją vietą užėmė iki tol niekam 
negirdėti vaikinai - Atlantic Ci- 
ty-Cape May komanda.

Prieš prasidedant pusbaig- 
miams įvyko draugiškos moterų 
krepšinio rungtynės - žaidė čia 
pat suformuotos jungtinės Pen- 
silvanijos-Konektikuto bei kai
myninių valstijų rinktinės. Po 
atkaklios kovos laimėjo Pensil
vanijos ir Konektikuto valsti
joms atstovavusios krepši
ninkės.

Ne mažiau atkaklūs buvo ir 
abudu tuoj po pietų pertraukos 
žaisti vyrų turnyro pusbaigmiai. 
Konektikuto “Ąžuolai-1” antro
je rungtynių pusėje palaužė savo 
jaunesnių kolegų pasipriešini
mą, o kitoje rungtyje įvyko ne
maža staigmena - į baigmę pra
simušė pietinio Niū Džersio lie
tuviai, įveikę aikštelės šeiminin
kų pirmąją komandą. Tiesa, 
baigmėje lauktų permainingų 
rungtynių nebeišvydome - Ko
nektikuto “Ąžuolai-!”, padeda
mi savo komandos vadovų 1994 
m. Europos jaunių čempionato 
nugalėtojų Marijaus Kovaliuko, 
ir Ramūno Petraičio nuo pat pir
mųjų rungtynių minučių tvirtai 
paėmė iniciatyvą į savo rankas 
ir nebeišleido jos iki pat susitiki
mo pabaigos. Tuo tarpu rungtyje 
dėl trečios vietos nugalėtojas 
paaiškėjo tik pratęsus normalų 
rungtynių laiką - “Ąžuolai-2” 
nugalėjo “Arą-2” ir tapo antrojo 
kalėdinio turnyro Filadelfijoje 
prizininkais.

Visų varžybų rezultatai, 
techniniai duomenys, kitokia 
statistika jau paskelbta lietuviš
kame interneto tinklalapyje 
www.lithuanet.com/krepsinis.

seattlechamberplayers.org
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.lithuanet.com/krepsinis
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Anapilio žinios
- Vasario 1, sekmadienį, įvyko 

parapijos metinis susirinkimas. Po 
klebono, tarybos pirmininko, sekci
jų pirmininkų ir organizacijų atsto
vų pranešimų įvyko rotacine tvarka 
tarybos sekcijos narių rinkimai. 
Naujasis parapijos tarybos sąstatas 
bus paskelbtas sekančią savaitę.

- Sausio 26, pirmadienį, iš Lie
tuvos kankinių šventovės palaido
tas a.a. Viktoras Tankevičius, 79 m. 
amžiaus.

- Sausio 31, šeštadienį iš Lie
tuvos kankinių šventovės palaido
tas a.a. Eugenijus Rovas, 53 m. 
amžiaus.

- Vasario 6 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 7 
v.v., o po Mišių - Šventoji Valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Pakvitavimai atleidimui nuo 
valstybinių mokesčių (Income Tax) 
jau išsiuntinėjami paštu.

- Toronto Rambyno ir Šatrijos 
skautų tuntai turės savo iškilmingą 
sueigą vasario 15, sekmadienį, 
Anapilio salėje ir paminės Vasario 
16-tąją. Ta proga jie dalyvaus su 
savo vėliavomis 9.30 v.r. Mišiose 
Lietuvos kankinių šventovėje.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Delhi-Tillsonburg apylinkėje bus 
vasario 14, šeštadienį po 3 v.p.p. 
Mišių Šv. Kazimiero šventovės sa
lėje. Minėjimo meninę programą 
atliks Lilijos Turūtaitės vadovauja
mas “Dainos” choras.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Wasaga Beach lietuvių apylinkėje 
įvyks vasario 16, pirmadienį Gero
jo Ganytojo šventovės patalpose. 
Programoje - prel. E. Putrimo pas
kaita ir Algirdo Ulbino vadovauja
mo “Bočių” choro meninė dalis.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Toronto apylinkėje įvyks vasario 
22, sekmadienį Anapilio salėje. Tą 
dieną Lietuvos kankinių šventovėje 
11 v.r. Mišiose su savo vėliavomis 
dalyvaus Toronto VI. Pūtvio kuo
pos šauliai ir KLKM dr-jos skyrius.

- Anapilio knygyne gauta Ste
fanijos Ladigienės knyga Dienoraš
čiai, atmininiai, laiškai. Taipgi ga
lima įsigyti dr. Č. Jonio meniškai 
paruoštą mūsų parapijos deimanti
nės sukakties iškilmių vaizdajuostę.

- Mišios vasario 8, sekmadie
nį 9.30 v.r. už OnuŠaičių, Mačiu
lių, Išganaičių gyvus ir mirusius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Stasę Kananavičienę; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje vasario 7, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Alfonsą 
Vaitkevičių.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį pamal

dos 11.15 v.r. ir sekmadienio mo
kykla. Po pamaldų - Moterų drau
gijos susirinkimas.

- Vasario 3, antradienį 7.30 
v.v. tarybos posėdis sušauktas Au
gusto ir Hertos Povilaičių namuose.

- Parapijos metinis susirinki
mas įvyks po pamaldų vasario 15, 
sekmadienį Lietuvių Namų patal
pose.

- Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos rengiama metinė Užgavė
nių vakarienė - Šiupinys, vasario 
24, antradienį 7 v.v. Toronto Lie
tuvių Namuose.

A. a. Alfonsui Kuzmickui 
mirus, P. I. Genių šeima (Sault 
Ste. Marie, Ont.), reikšdama 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Lindai Kuzmickienei, sūnui Aį 
dukrai Nijolei su šeimomis, 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. Zuzanos Staugaitie- 
nės atminimui, artimieji iš St. 
Catherines, Ont., užjausdami jos 
dukterėčią Violetą, Sės. Nijolės 
Sadūnaitės globojamiems ser
gantiems našlaičiams Lietuvoje 
aukojo: $50 - M. Gverzdienė, 
A. Pamataitis, A. Zubrickas; 
$20 - V. M. Wittmann, J. Bu- 
šauskas, J. Karauskas, S. J. Sen- 
džikai, I. Tauteras. M.P.

Ambasadorė G. DAMUŠYTĖ su buvusiu NATO(ŠAS) generaliniu sek
retoriumi Lord G. ROBERTSON

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekantį sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedos “retkartinis” cho
ras. Jei norėtumėte prie “retkarti- 
nio” choro prisijungti skambinkite 
D. Viskontienei tel. 416 762-8098.

- Lietuvoje Pranciškonų vyres
nybė paskirstė pranciškonus nau
jom pareigom. Toronte Prisikėlimo 
parapijos klebonu tęsti darbą ir 
toliau skiriamas kun. A. Simanavi
čius, OFM, ir kun. E. Jurgutis, 
OFM, - ekonomu. Kun. Petras 
Šarka. OFM, paskirtas Toronto vie
nuolyno gvardijonu. Hamiltono 
vikaras kun. Audrius Šarka, OFM, 
atkeliamas į Torontą. Buvęs Hamil
tono klebonas kun. J. Žukauskas, 
OFM, skiriamas Kretingos vienuo
lyno gvardijonu. Nuspręsta taip pat 
įkurti broliją Plungės rajone Pakū- 
tuvėnuose, kur kandidatai praleistų 
savo pirmuosius metus. Kenne
bunkport, Maine Šv. Antano vie
nuolyne pakeitimų nėra. Provinci
jos delegatas Šiaurės Amerikai yra 
paskirtas kun. Placidas Barius, OFM.

- Mūsų mirusieji. Penktadienį 
sausio 30, palaidotas Jurgis Kavec- 
kas. 82 m. amžiaus. Paliko žmoną 
Tamarą sūnų Jurgį ir dukrą Lillian 
Thomson su šeima.

- KLKM dr-jos mūsų parapi
jos skyriaus sekantis susirinkimas 
įvyks š.m. vasario 29, sekmadienį 
po 12 v.d. Mišių parapijos kavinėje. 
Kalbės svečias selezietis kun. H. 
Šulcas.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis yra mėnesio pirmieji. Penkta
dienį 7 v.v. bus aukojamos Mišios 
Šv. Jėzaus Širdies garbei. Po Mišių 
vyks adoracija ir kalbamos Liturgi
nės valandos (brevijorius). Išpažin
čių klausoma prieš Mišias. Šešta
dienį rožinio draugijos Mišios au
kojamos 11 v.r.

- Parapijos 50-mečio jubilieji
nis leidinys yra dalijamas veltui 
šeimoms, kurių nuotraukos yra lei
dinyje. Norintys gali įsigyti šį 
leidinį už $15.

- Mišios sekmadienį vasario 
8: 8 v.r. už Šelmių ir Seliokų šeimų 
mirusius; 9.15 v.r. už John Kablys; 
10.30 v.r. už Joną ir Algį Puterius, 
už Vincą Beresnevičių; 12 v.d. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 1 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 150 svečiai. Pra
nešimą padarė LN moterų būrelio 
pirm. A. Biškevičienė.

- Lietuvių Namų valdybos po
sėdis įvyks vasario 19, ketvirta
dienį 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje.

- Vasario 8, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
dviejų dalių populiariosios muzikos 
atlikėjų iš Lietuvos Irenos Starošai- 
tės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 
Prieš koncertą ir pertraukos metu 
veiks baras. Bilietai bus platinami 
prie įėjimo; kaina - $15. Kviečiame 
visus gausiai apsilankyti.

- Vasario 14, šeštadienį 7 v.v. 
visi kviečiami į tradicinius Valenti
no dienos šokius, kuriuos rengia 
“Santakos” klubas. įdomi progra
ma, gros ansamblis, veiks baras ir 
bus loterija. Visi laukiami šiame 
tradiciniame rengipyje.

- Lietuvos valstybinės filhar
monijos solistė, Judita Leitaitė 
koncertuos pirmą kartą Kanadoje 
vasario 29, sekmadienį Toronto 
Lietuvių Namuose. Bilietai platina
mi Lietuvių Namų raštinėje ir pa
rapijų patalpose sekmadieniais. 
Koncertą rengia LN visuomeninės 
veiklos komitetas.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: a. 

a. L. Vyšniausko pertkerių metų 
mirties atminimui $100 žmona G. 
Vyšniauskienė.

- Besidominčius slaugos na
mais informacijos gali gauti tink- 
lalapyje www.labdara.ca.

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

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSIJAI
3 metams - 2.85%
5 metams - 3.50%

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai suteiks paskolą 
labai palankiomis sąlygomis!

SKYRIAI:

2975 Bloor St.W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St.W. 416 532-1149 
www.parama.net

Gautas šis sveikinimas vyr. 
red. Prano Gaidos 90-ojo gimta
dienio proga:
Gerbiamas prelate,

kai širdies šiluma ir jautrus 
žodis skiriamas vilčiai sužadinti, 
paguodai suteikti, sielos ramy
bei ir tiesai rasti, gyvenimas ne
be metais, bet darbais matuoja
mas, o asmeninės šventės tampa 
visų švente. Gražaus jubiliejaus 
proga nuoširdžiai sveikinu Jus, 
linkėdama sveikatos, stiprybės 
ir dar daug saulėtų akimirkų gy
venime ir širdyje. Tegul skaidri
na Jūsų dienas visuotina ap
linkinių meilė ir pagarba.

Sigutė Jakštonytė, 
Lietuvos Respublikos 

Ambasadorė Kanadoje, 
Otava, 2004.

Prof. Valdas Samonis, va
sario 15, sekmadienį 2 v.p.p., 
Lietuvių Namuose skaitys pas
kaitą tema Kur eini, Lietuva? 
Paskaitoje bus liečiama šiuolai
kinė politinė krizė Lietuvoje ir 
jos pasekmės krašto ateičiai. Ar 
jauna Lietuvos demokratija su
gebės atlaikyti priešų politinį ir 
ekonominį spaudimą? Bus atsa
koma į klausimus. Paskaitą ren
gia LN Kultūros komisija. V.K.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba praneša, kad Vasario 
16-osios minėjimas įvyks šių 
metų vasario 22, sekmadienį 4 
v.p.p., Anapilio didžiojoje salė
je, Mississaugoje. Minėjimo 
paskaitininke, ambasadorė Gintė 
Damušytė kalbės tema Iššūkiai 
transatlantinėms vertybėms ir 
tarptautiniam saugumui: kas jun
gia Lietuvą Kanadą ir NATO?

Kaip ir praėjusiais metais, 
minėjimas vyks visiems daly
viams sėdint prie stalų ir pasi
vaišinant vynu, pyragaičiais bei 
kava. Nuoširdžiai prašytume 
Katalikių moterų draugijų galin
čias prisidėti kepėjas padėti 
mums ir pradžiuginti visus savo 
gardžiai iškeptais pyragais. 
Kviečiame visus gausiai daly
vauti Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime.

Taip pat pranešame, kad 
Kanados lietuvių dienos bus 
rengiamos 2005 metų pavasarį.

KLB Toronto apylinkės valdyba
Lietuvos ambasadorė prie 

NATO Gintė Damušytė eina 
šias pareigas nuo 2001 m. sau
sio 29 d. Briuselyje. Jos vadova
vimo metu Lietuva buvo pa
kviesta į Šiaurės Atlanto są
jungą. 1998-2001 m. G. Damu
šytė buvo Lietuvos nepaprastoji 
ir įgaliotoji ambasadorė Austri
jai, o iš ten atstovavo Lietuvai 
Slovėnijos, Slovakijos ir Kroati
jos respublikose. 1991 m., Lie
tuvai įstojus į Jungtines Tautas, 
ji dirbo savanore Lietuvos Misi
joje Jungtinėse Tautose, o 1992 
m. pradžioje įstojo į Lietuvos 
diplomatinę tarnybą ir dirbo pa
tarėja LR Misijoje prie JT iki 
1996 m. Nuo 1979 iki 1991 m. 
dirbo Lietuvių katalikų religinės 
šalpos reikalų vedėjo pavaduo
toja Niujorke, ir tos institucijos 
žinių padalinio, Lietuvių infor
macijos centro direktore. Nuo 
jaunystės ateitininkė, buvusi PLB, 
PUS, JAV-LB, BATUN valdy
bų narė bei JAV-Baltijos fondo 
ir Lietuvių katalikų religinės 
šalpos tarybų nare. 2003 m. pre
zidentas Valdas Adamkus ją ap
dovanojo Gedimino ordino Ko
mandoro kryžiumi už nuopelnus 
Lietuvai.

Nuoširdi padėka Filome
nai Kantautienei už $1,000 au
ką vargšų vaikų ir našlaičių 
globai Lietuvoje. O.G.

PARAMA

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
kviečia visus į tradicinę

vasario 15, sekmadienį, 1 v.p.p.
Anapilio muziejaus salėje

★ Vaikų pasirodymas * DJ muzika * J. Gurklienės 
tradicinis Užgavėnių maistas * Baras suneštinis * 

Bilietus galima įsigyti sekmadieniais Anapilio parapijoje po Mišių 
arba pas N. Nevulytę tel. 905 502-1706.

Bilieto kaina $20, vaikams iki 15 metų - nemokamai RENGĖJAI

Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo I AURA V

TRADICINIS

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 
Programoje vyrų choras “ARAS”, mu
zika V.POVILONIO.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, pas 
narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

SENŲ XVI-XVIll AMŽIAUS 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

PARODA
KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE ANAPILYJE

Atidarymas:

2004 m. vasario 22, sekmadienį, 3 v.p.p.
(prieš Vasario 16-osios minėjimą)

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą kuris įvyks 2004 m. 
vasario 16, pirmadienį 12 v.d., 
IlI-čio aukšto menėje. Paskaitą 
skaitys R. Jonaitienė, meninę 
programą atliks choras “Daina”, 
bus V. Birštono paruošti šilti 
pietūs. Bilietai (po $10) gauna
mi pas T. Kobelskienę - tel. 416 
760-8003 arba S. Kuzmicką - 
tel. 416 769-1351.

Toronto vyrų choras “Aras” 
veiklos 26-sius metus atžymės 
koncertu kovo 14, sekmadienį 
Toronto Lietuvių Namuose. Vi
suomenė kviečiama paremti cho
ristų, vadovės bei valdybos pas
tangas, savo atsilankymu pagerb
ti visų įdėtą darbą išlaikant chori
nį dainavimą. Choro valdyba

A. a. Simonui Kaknevičiui 
Lietuvoje mirus, reikšdami nuo
širdžią užuojautą broliui kun. 
Kazimierui Kaknevičiui ir arti
miesiems Alvina ir Vladas Ra
manauskai Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

2004 m. 
vasario 21, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.)

Tradicinis mažlietuvių šiu
pinys šiemet rengiamas antra
dienį vasario 24, 7 v.v. Toronto 
Lietuvių Namų Vytauto Didžio
jo menėje. Visi torontiečiai kvie
čiami. Jaunesnės kartos mažlietu- 
vės pavaišins jus gardžiu tradici
niu patiekalu. Remkime jų pas
tangas išlaikyti tėvų ir protėvių 
papročius. L Adomavičienė

A. a. Leonardas Kirkilis, 
miręs 2003 m. spalio mėnesį 
savo testamentu paskyrė $1,000 
- Tėviškės žiburių leidybai pa
remti. Čekis gautas iš Vandos 
Kirkilienės š.m. sausio 28 d. 
Savaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą.

Lietuvių klubas, veikiantis 
Daytona Beach, FL, atsiuntė 
Tėviškės žiburiams $50 auką 
vertindamas “jūsų kilnaus darbo 
pastangas palaikyti ryšį su pla
čiame pasaulyje gyvenančiais 
lietuviais”. Laišką pasirašė Nar
cizas J. Kreivėnas, iždininkas. 
Savaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą.

MONTREAL
Auksinio amžiaus klubo 

“Rūta” susirinkimas sausio 28, tre
čiadienį Aušros Vartų parapijos sa
lėje praėjo sėkmingai. Pirmininkas 
Bronius Niedvaras susirinkimą ati
darė malda ir paprašė susirinkusius 
tylos minute pagerbti pernai miru
sius klubo narius - Valeriją Dikai- 
tienę ir Bronių Staškevičių. Praėju
sio susirinkimo išsamų protokolą 
perskaitė Antanas Kačinskas. Pro
tokolas priimtas be pataisų. Finan
sinę apyskaitą pristatė Antanas Žiū
kas. Revizijos komisijos aktą per
skaitė Juozas Stankaitis. Knygos

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Iš Lietuvos gautas laiškas, 
kuriame mirus a.a. Simui Kar- 
nui, Sofija Šviesaitė išreiškia 
nuoširdžiausią užuojautą žmo
nai Aldonai, dukrai Laimai, 
vaikaičiams - Linai, Arui, gimi
nėms ir artimiesiems.

Rasa Vyšniauskienė, Vil
niaus arkivyskupijos Svečių na
mų vyr. vadybininkė, praneša, 
kad svečių namuose “Domus 
Maria”, prie pat Aušros Vartų ir 
Šv. Teresės šventovės yra gali
mybė apsistoti. Buvusiame Ba
sųjų karmelitų vienuolyne yra 
įrengti gražūs kambariai. Pastate 
yra trys konferencijų salės, vei
kia kavinė. Išsamią informaciją 
su nuotraukomis galima gauti 
tinklalapyje http://domusmaria.- 
vilnensis.it.

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

DUNDAS/ROYAL YORK RA- 
JONE nuomojamas šviesus, atre
montuotas 1 miegamojo butas. 
Visi patogumai, atskiras įėjimas, 
skalbykla, vieta pastatyti auto
mobiliui. Dėl kainos galima tar
tis. Skambinti tel. 647 282-3300 
arba 416 220-1363.

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui te). 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

A

S

U 
V 
E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

^hambulis į AIaIuoą — tik 26 etnini!

Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Siaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodą + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 + krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centų minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www.1Q-10-580.com

Padalinys Eiger Technology Ine., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AKA).

vedamos tvarkingai. Kilo rūpestis 
dėl mažėjančių pajamų ir galimo 
deficito, tačiau viskas palikta kaip 
yra iki kitų metų. Vaidybos rinkimų 
nebuvo - pasiliko ta pati valdyba: 
pirmininkas Bronius Niedvaras, vi
cepirmininkė Hilda Lapinienė, sek
retorius Antanas Račinskas, iždi
ninkas Antanas Žiūkas, valdybos 
narys Zigmas Burkšaitis. Revizijos 
komisija: pirmininkas Juozas Stan
kaitis, nariai Jonas Naruševičius ir 
Viktoras Jakonis. Susirinkime daly
vavo daugiau kaip 30 narių ir visi bu
vo valdybos gražiai pavaišinti. A.S.

MEDICINOS SESUO, turinti di
delę ligonių slaugymo patirtį, no
rėtų gauti darbą panašioj srity. 
Gali gyventi kartu bei važiuoti j 
bet kurį Ontario miestą. Skam
binti tel. 416 233-5996.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Žiema yra geriausias ir sveikiau
sias laikas nugenėti medžius ir 
krūmus. Nelaukit pavasario! 
Darbas garantuotas. Danius Le- 
lis: 647 519-2299 (nešiojamas).

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.
NUOMOJAMAS ŠVARUS, nau- 
jai remontuotas butas su virtuve 
ir atskiru įėjimu nuo 2004 m. va
sario 7 d. Sankryža Royal York/ 
Evans, arti TTC ir GO traukinių. 
Skambinkite Audrai tel 416 249- 
1305.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

http://www.labdara.ca
http://www.parama.net
http://domusmaria.-vilnensis.it
http://www.1Q-10-580.com

