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Ne tik imti, bet ir duoti
Apie įvairius papročius ir su jais susijusias šventes bei jų 

laukimą kartais mėgstame pakalbėti, ypač prasidedant rude
niui, kai po linksmų vasaros atostogų, rodos, nieko panašaus 
greitai nebebus, ir beveik nebėra nė ko laukti. O vis dėlto 
yra.

JEI apklausa įvyktų, Ontario gyventojai tikriausiai pa
tvirtintų, kad pvz. vaikai labiausiai laukia dviejų švenčių 
- tai “Halloween” ir Kalėdų. Štai kad ir dabar ta rudeni
nė “Halloween” jau visai arti, spalio 31 dieną. Temstant tą 

dieną būreliai vaikų, apsirengę velniais, raganomis, kas kuo 
tik nori, kaip beišsigalvoja, pasipils į gatves su paruoštais 
krepšiais - ir taip nuo durų iki durų. Kai kur ir vaiduokliška 
muzika vaikus pagąsdins, kai kur pakaruokliai kalbės nesu
prantama kalba... O vis tik ne baimė, o džiaugsmas lydės 
krykštaujančius mažuosius. Svarbiausia - būti neatpažįsta
mam, kuo nors kitokiu ir po smagių palandžiojimų namo 
pilną krepšį parsinešti visokių skanumynų, gal ir keletą 
dolerių? Ir tėvai, pilni kažkokio entuziazmo, palydi savo 
mažuosius. Tai tikrai reta ir įdomi gatvių šventė, kai prie 
namų atgiję moliūgai šypsosi, šneka, kviečia visus užeiti... O 
jei tik kas nori, tas vakaras gana palankus ir tėvams su 
kaimynais sueiti ir pasilinksminti. Mes, lietuviai, savo ruožtu 
taipgi kai ką surengiam - mokyklose maskaradus, kaukių 
balius; visaip apsirengę vaikai prisiragauja saldumynų, 
gražiai ir kitaip pabendrauja; jaunimas susirenka kur nors 
pasišokti, pasiversti nematomais, nežinomais. Viskas tampa 
lyg kažkokia didžiule visus jungiančia pasaka, kurioje pilna 
neaiškių dvasių, vaikščiojančių giltinių, vampyrų, piratų. 
Prieš akis atsiveria paslaptingas pasaulis, kurį patys galime 
kurti, ir tai kaip tik norime. Ir tai vyksta ne vien tik čia. Kai 
kuriuose kraštuose panašūs sujudimai rengiami kitais metų 
laikais, juos gretinant šalia kitų švenčių.

TAS džiaugsmingasis “Halloween” vakaras, laikui bė
gant sudurstytas iš įvairių papročių ir lakios vaizduo
tės, pats tapo tvirtu papročiu, labai laukiama švente. 
O kai paprotys įsitvirtina, tai jau jis kaip įstatymas. Įsivaiz

duokime, koks sąmyšis kiltų, jei kas imtų ir uždraustų tas 
“Halloween” vaikštynes. Tikėkime - to nebus. Paprotys, 
koks jis bebūtų, tampa gyvenimo dalimi, ir niekas be rimtos 
priežasties nenorėtų prarasti tai, kas džiugina, kas įdomu ir 
kitoniška. Gyvenamosios aplinkos papročiai, kaip ir kalba, 
veikia kiekvieną ton aplinkon patekusį, juo labiau joje gimu
sį. Į šį kraštą atsikėlusiems gyventi aplinkos poveikių, jei kas 
ir norėtų, išvengti būtų beveik neįmanoma. Iš tikrųjų to nė 
nereikia. Ką ateiviai daugiakultūrinėj Kanadoj gali padalyti 
- tai ne tik imti, bet ir duoti, tai yra į bendrą įvairių kultūrų 
ir papročių margumyną nešti savo tautybės atspindį, mūsų 
atžvilgiu, ką nors lietuviško. Gaila, kad nebeįsijungiame į 
kasmet rengiamus tautybių karavanus, kurie sudaro gerą 
progą parodyti nors dalelę savosios kultūros, istorijos, pa
pročių ir kt. Žinoma, įsijungimas į tokius renginius pareika
lauja labai daug darbo. Nebeatsiranda pakankamai savano
rių, kurie įsipareigotų tinkamai atstovauti savo tautai. O vis 
dėlto gal vertėtų iš naujo apsvarstyti šitokių renginių vertę ir 
ieškoti būdų, kaip vėl įsijungti, juoba, kad lietuviškieji telki
niai gausėja naujai iš Lietuvos atvykstančiais. Prieš kurį laiką 
Toronte, berods, dvejus metus iš eilės lietuviams tautybių ka
ravane puikiai atstovavo iš Punsko į Kanadą apsigyventi 
atvykę lietuviai. Reikia tik ryžto. Duokime ir rodykime, ką 
turime geriausio ne vien tik sau. Č.S.

Tverečiaus Švč. Trejybės šventovei 100 metų (1905-2005)

Dešinėje - vienas iš Tverečiaus šventovės 
altorių; 60% jų per karą buvo sunaikinta. 
Naujai juos atstatė broliai Vitėnai

Rytų krikščionybė ir baltų 
suslavėjimas

num e r y j e

Tarptautinė konferencija ‘‘Vilnius 2005” - 5 psl. 
Reikšminga sukaktis - 5 psl. 
Kyla jaunimo rūmai - 6 psl.

. Lietuvių fondo rūpesčiai - 7 psl.
Daug kentėjęs, daug sukūręs - 8 psl. 

Ryškiu šviesuliu sušvitęs - 9 psl. 
Vėtytas ir mėtytas - 10 psl.

Bendruomeninė veikla Kanadoje - 11 psl.

Rytų krikščionybė ir baltų suslavėjimas -1,4psl.
Lietuvių ir prūsų pėdsakai - 2 psl. 

Įspūdinga kelionė po Žemaitiją (tęsinys) - 3 psl. 
Kokie mes tada buvome naivūs... - 4 psl.

PROF. ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Manoma, kad slavų skver

bimasis į baltų žemes prasidėjo 
apie IV a. po Kr., kuomet hunų 
įsiveržimas į Europą (375 m. 
po Kr.) sukėlė didijį tautų kil- 
nojimąsi. Didžiuliuose plotuo
se tarp Kijevo ir Naugardo sla
vų kalba įsivyravo V-VIII am
žiais. Vietinės baltų gentys buvo 
asimiliuotos, nors jų salos kai 
kur išliko iki XII-XIII a., o vie
tomis, matyt, ir ilgiau. Tai buvo 
ilgalaikis ir sudėtingas vyksmas 
(Zinkevičius LKI I 246-252, II 
54-61), kurį labai suintensyvino 
ir iš esmės nulėmė rytinių slavų 
krikštas (X a.) ir su juo susijęs 
slavų raštijos atsiradimas bei 
bizantinė kultūra.

Išnykę rytuose baltai paliko 
gilius pėdsakus rytų slavų ma
terialinėje ir dvasinėje kultūro
je. Baltų substratas apėmė ant
ropologijos, etnografijos ir mi
tologijos sritis, savaime supran
tama, taip pat kalbą (Zinkevi
čius LKI I 252-275, II 61-68). 
Ypač reikšmingas jis buvo gudų 
(baltarusių) tautai. Juk jų teri
torija maždaug iki VII-VIII a., 
vietomis ir ilgiau, buvo baltų 
gyvenama. Taigi ši tauta išaugo 
ant baltiško substrato. Jis ir lė
mė jos, kaip tautos, susidarymą 
(Zinkevičius LKI I 252-254)^ 
Tai pradeda suprasti ir patys 
gudai. Nežiūrint vyraujančių 
gudų etnogenezės klausimais 
slavofiliškų pažiūrų, vis daž
niau pasigirsta blaivių balsų. 
Pažymėtina pozityvi Etnokul
tūros centro Krija (lietuviškai 
galėtume versti Krievija) veikla.

Intensyvi slavų ekspansija 
apie VII a. greičiausiai šių die
nų lietuvių protėvių nepalietė. 
Baltų ir slavų riba tada bus ėjusi 
kažkur netoli Minsko, Polocko

ir Pskovo. Istoriniais laikais lie
tuvių užimamo ploto slavai toje 
epochoje nesiekė. Tuomet ryti
nių baltų kalbų skirtumai turėjo 
būti palyginti menki. Lietuviai 
nuo kitų giminiškų genčių kal
bos požiūriu nedaug tesiskyrė. 
Nebuvo ryškesnio kalbos skir
tumo ir tarp rytinių slavų genčių.

Tiesioginis slavų sąlytis su 
mūsų protėviais vargu ar galėjo 
rastis anksčiau kaip IX a. pra
džioje, nes seniausi lietuvių kal
bos slavizmai tesiekia IX am
žių, senesnių nėra (Zinkevičius 
LKI II 69-75).

Slavų gentys prieš tai buvo 
patyrusios nemaža permainų, 
turėjusių lemiamą reikšmę to
lesnei jų raidai. Tai buvo vikin
gų epocha. Maždaug nuo VIII 
a. rytų slavų užimtas žemes 
upėmis ir ežerais nusidriekė 
garsusis variagų vandens kelias 
iš Baltijos jūros j Juodąją, kuris 
susiejo rytų slavų gentis tiek su 
Skandinavijos kraštais, tiek ir 
su Bizantija bei jos centru 
Konstantinopoliu, labai pagyvi
no prekybinius ir kitokius ry
šius. Ypač didelę reikšmę turė
jo rytų slavų valstybės - Kijevo 
Rusios IX a. sukūrimas daly
vaujant variagams. Pirmųjų tos 
valstybės valdovų vardai yra 
skandinaviškos kilmės, grei
čiausiai ir pats valstybės pava
dinimas Rusia bei etnonimas 
rusai. Šioje valstybėje Bizantijos 
graikų pastangomis 988-989 m. 
buvo įvesta krikščionybė. 
Įsteigtos pirmosios arčiau Lie
tuvos vyskupijos Polocke, Nau- 
garde, Turove ir Vladimire. 
Orientavimasis į aukštą Bizan
tijos kultūrą iš esmės pakeitė 
rytinių slavų gyvenimo būdą. 
Su krikščionybe atėjo raštas. 
Nuo tada slavų (ir suslavintų

baltų) plitimą į senąsias baitų 
žemes skatino misijų tikslai - 
noras pakrikštyti pagonius. 
Krikščionybė labai pagreitino 
išlikusių baltiškų salų rytuose 
slavėjimą ir, matyt, buvo svar
biausias ji nulėmęs veiksnys.

Prie rytinio lietuvių gyve
namų žemių pakraščio šliejosi 
slavų gentis krivičiai (vardas 
greičiausiai baltų kilmės, žr. 
Zinkevičius LKI I 252). X-XI 
a. įsigalėjo jų Įkurta sritinė Po
locko kunigaikštija, savo Įtaką 
plėtusi ir Į lietuvių žemes. Ta
čiau XII a. antroje pusėje neti
kėtai padėtis iš esmės pasikeitė. 
Galinga Kijevo Rusia dėl sriti
nių kunigaikščių tarpusavio ko
vų nusilpo ir nebepajėgė atsi
spirti prieš atslinkusią iš rytų 
mongolų (totorių) invaziją. 
Maždaug apie tą laiką prasi
dėjo energingas lietuvių verži
masis Į rytus. Greit susikūrusi 
stipri Lietuvos valstybė savo ri
bas išplėtė dideliuose Kijevo 
Rusios plotuose, kur tada dar 
buvo išlikę baltų salų, pagaliau 
prisijungė ir patį Kijevą. Tasai 
veržimasis pristabdė slavėjimo 
procesą. Jano Safarewicziaus 
atlikti lietuvių kilmės gyven
viečių pavadinimų su priesaga 
- išk- paplitimo tyrimai rodo, 
kad oficialaus Lietuvos krikšto 
metu (XIV a. pabaiga) lietuvių 
kalbos ploto rytinė riba ėjo zig
zagais maždaug pro Gardiną, 
Ščiutiną, Lydą, Valažiną, Svy
rius, Breslaują. Ji bemaž nekito 
ar nedaug tekito iki Liublino 
unijos (1569 m.) ir dar kurį 
laiką po jos (Zinkevičius LKI 
II 57-61). Tačiau ir toliau į ry
tus už šios ribos krikšto metu 
tebebuvo išlikusios didelės lie
tuvių (ir kitų baltų genčių?) kal
bos salos. ------------------------

Nukelta į 4-tą psl.
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© RELIMAME GYYEMME
Dvi Kauno mokyklos ta

po katalikiškomis savivaldy
bei pasirašius bendradarbiavi
mo sutartis su Kauno arkivys
kupija bei Vilkaviškio vysku
pija rugpjūčio 24 d. Tai - 
“Ąžuolo” mokykla Šilainių 
mikrorajone bei Mato Šal
čiaus Panemunės rajone, kuri 
vadinsis Šv. Mato vardu. Su
tartyse numatoma, jog savi
valdybė skirs lėšų darbuotojų 
atlyginimams, užtikrins moks
leivių maitinimo organizavi
mą mokyklose, prižiūrės mo
kyklos veiklą, teiks dalykinę, 
metodinę ir vadybinę pagalbą. 
Bažnyčia savo ruožtu organi
zuos ir prižiūrės tikybos mo
kymą, padės įrengti tikybos 
kabinetus bei maldai skirtas 
patalpas, ieškos tarptautinių 
organizacijų ir fondų para
mos. Vyskupai skirs toms mo
kykloms kapelionus. Kaune, 
nors dauguma miesto gyven
tojų save laiko katalikais, te
buvo viena katalikiška mo
kykla - Jėzuitų gimnazija.

“Global Outreach” prog
ramos rekolekcijų stovykloje 
Slovakijoje liepos mėnesį da
lyvavo Nacionalinės katalikiš
kųjų mokyklų asociacijos 
(NKMA) administratorė R. 
Štankauskaitė bei 12 mokinių 
iš Lietuvos ir Latvijos katali
kiškųjų mokyklų. Pagal šią 
programą keičiamasi moks
leiviais, baigusiais dešimtąją 
klasę tarp Rytų Europos (Slo
vakijos, Lietuvos, Latvijos, 
Čekijos ir Vengrijos) ir JAV 
vidurinių mokyklų bei kitų ka
talikiškųjų organizacijų. Šie
met JAV mokysis 4 mokiniai 
iš Lietuvos. NKMA yra 1992 
m. įsteigta visuomeninė orga
nizacija, dabar vienijanti 26 
Lietuvos katalikiškąsias švie
timo įstaigas, kuriose mokosi

apie 11,500 moksleivių bei 
dirba apie 1,000 pedagogų.

XX Pasaulio jaunimo die
nose Vokietijoje dalyvavo be
veik 100 jaunuolių iš Kaišia
dorių vyskupijos. Pirmą savai
tę jie svečiavosi Magdeburgo 
vyskupijoje, bendravo su Vo
kietijos jaunimu, susipažino 
su Vokietijos kultūra. Pirmą
sias dvi dienas Kiolne visos 
maldininkų grupės iš Lietuvos 
praleido kartu, metropolitui 
kard. Audriui Juozui Bačkiui 
ir Vilkaviškio vyskupui Ri
mantui Norvilai vedant kate- 
chezes. Tomis dienomis taip 
pat vyko JD organizatorių su
rengti koncertai, diskusijų 
grupės, ekskursijos, filmai. 
Trečioji kelionės dalis buvo 
dvi dienos praleistos Marijos 
lauke už Kiolno - vigilijos 
naktis ir Mišios ryte su Šven
tuoju Tėvu.

Tarptautinio karinio apaš- 
talavimo konferencija vyko 
Lietuvoje, Lietuvos kariuo
menės generolo Adolfo Ra
manausko kovinio rengimo 
centre, Nemenčinėje, rugsėjo 
pabaigoje. Joje dalyvavo ka
pelionai iš 14 Europos ir Afri
kos valstybių. Konferencijos 
pradžioje Mišias aukojo Lie
tuvos kariuomenės vyskupas 
ordinaras Eugenijus Bartulis, 
sveikino Lietuvos kariuome
nės vadas generolas majoras 
Valdas Tutkus, Tarptautinio 
apaštalavimo pirmininkas bri
gados generolas Miguel Alon
so Baquer iš Ispanijos, Lie
tuvos kariuomenės vyriausia
sis kapelionas pik. Juozas 
Gražulis. Buvo skaitomi pra
nešimai ir vyko diskusijos apie 
tarptautinį karinį apaštala
vimą. Tarptautinė karinio 
apaštalavimo organizacija šie
met švenčia 40-ąsias įsteigimo 
metines.

Pasaulio jaunimo dienose Vokietijoje popiežius Benediktas XVI 
aukojo Mišias Marienfelde, dalyvaujant per naktį budėjusiam jau
nimui __________ _______ Ntr. R, Samonytės

Lietuvių ir prūsų pėdsakai
Karaliaučiaus krašto lietuvių ir prūsų kultūros paveldo 

šiandieninė būklė
DR. ALGIRDAS MATULEVIČIUS 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto 
vyresnysis mokslinis redaktorius

Karaliaučiaus krašte (vok. Gebiet Konigs- 
berg: nuo 1946 Kaliningradskaja oblast) — pagrin
dinėje Mažosios Lietuvos dalyje - ieškodami lie
tuvininkų, prūsų, t.p. ir vokiečių kultūros pavel
do, važinėjame po šią Prūsijos dalį su ekspedici
jomis, ekskursijomis. Ragindamas Klaipėdoje 
įsteigti Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, ku
ris tuo rūpintųsi, straipsnyje “Ką nuveiks patys 
lietuviai?” (laikraštyje Tarybinė Klaipėda’, lietu
vių ir rusų kalbomis, 1989 VIII 20) rašiau: “Tokiu 
muziejumi būtų grąžinta skola mažlietuviams. 
<...>. Pamatytume Mažosios Lietuvos specifiką 
ir bendrumus, ryšius su Didžiąja Lietuva. <...>. 
Per raštijos, švietimo raidą tektų parodyti ir 
Evangelikų liuteronų bažnyčios, šio krašto mo
kyklų poveikį lietuvių savimonei ir tautiškumui, 
mentalitetui <...>, nušviesti lietuvių ir vokiečių 
santykius, lietuvių dvasinio ir materialinio gyve
nimo lygį. Reikia skubėti fiksuoti tai, kas dar ne
žuvo, kas dar nesunaikinta. Padėkime visi, ypač 
vertingų eksponatų ‘kraičio skryniose’ ar palė
pėse turintys šio krašto senieji gyventojai. To rei
kia visai lietuvių tautai, tai valstybinės reikšmės 
patriotinis darbas”.

Saugoti, įamžinti, atkurti europinio lygio 
Vidurio Rytų Europos civilizacijos Mažojoje 
Lietuvoje unikalų turtingą kultūros istorijos pa
veldą yra tautų, gyvenančių Baltijos rytinėje pa
krantėje, reikalas. Tai ne vien Lietuvos valsty
bės, visuomeninių organizacijų, atskirų kraštoty
rininkų, žygeivių, bet ir Kaliningrado valdžios 
institucijų, Karaliaučiaus lietuvių bendruome
nės, Karaliaučiaus-Kaliningrado srities regioni
nės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos, 
įvairių draugijų, Bažnyčios pareiga. Vietos gy
ventojams parankiau įamžinti, prižiūrėti žymių 
žmonių atminimą, kapines, vertingesnius archi
tektūrinius pastatus. Trūksta geros valios, susi
šnekėjimo, veiksmų koordinacijos. XX a. II pu
sėje Karaliaučiaus kraštas antrąkart virto dykra 
(pirmąkart - per XIII-XIV a. Kryžiuočių ordino 
karus su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste). Vie
noje (berods 1991 m.) tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje Vokietijoje Prūsijos klausimais 
tuometinis Kaliningrado srities Kultūros pa
minklų apsaugos valdybos pirmininkas rašytojas 
Jurijus Ivanovas, taurus inteligentas demokratas, 
papasakojo apie atsikėlusiųjų iš SSRS centrinių 
sričių po 1945 m. į Karaliaučiaus kraštą požiūrį. 
Tai paprasti kolonistai iš per karą nukentėjusių 
Rusijos sričių, čia pamatę kitokią kultūrą (pagal 
bolševikų propagandą - “fašistinę”), kitokio pa
saulio ir santvarkos žmones (“fašistus”): imta 
griauti, naikinti ne tik sodybas, dvarus, sena
miesčius, bet ir bažnyčias, paminklus, iškasinė
tos kapinės; išniekinta visa, kas šventa, kurta 
tūkstantmečius, šimtmečius. Antai, pasakojo 
J. Ivanovas, iš žemės buvo išversti melioracijos 
vamzdžiai, sunaikintas drenažas - esą “vokiečiai 
fašistai po žeme paslėpė metalą, nes dar tikisi 
sugrįžti”. Nežinojo, kas yra vonios - “kam tiek 
daug metalo kambaryje, tik vietą užima”. Agre
syvios ateistinės propagandos skatinami žmonės 
griovė ir architektūros šedevrus bažnyčias. Taigi, 
viskas “fašistų”, netgi pati prūsų ir lietuvininkų 
žemė - “fašistinė”. Si nuostata giliai įsišaknijo 
naujųjų kolonistų sąmonėje. Mažosios Lietuvos 
tragišką likimą simboliškai išreiškė Narkyčių 
(vok. Norkitten’, nuo 1946 rus. Meždurečje) klebo
nijoje prieš keletą metų dar gyvenusio Norkaus 
dainuojamos dainos leitmotyvas “pragėriau žirgelį 
ir kamanėles”. Visgi viltingai nuteikia Kalinin
grado srities inteligentijos pastaraisiais metais 
nuveikti darbai.

Savo pranešime aš daūgiau kalbėsiu apie 
bažnyčių, pilių būklę, kai kuriuos paminklus įžy
miems veikėjams, nes baltų archeologijos pa
minklus (piliakalnius, pilkapius, kapinynus) 
daug metų tyrinėja “Baltijos” archeologinės eks
pedicijos vadovas prof. Vladimiras Kulakovas 
bei kiti kaliningradiečiai, t.p. vilnietis dr. Valde
maras Šimėnas, krašto architektūros, kapinių 
būklę - architektūrologai Marija ir dr. Martynas 
Purvinai. Daug medžiagos apie Karaliaučiaus 
kultūros paveldą yra surinkę: kraštotyrininkai 
Rimantas Matulis, Vytautas Šilas, dr. Napalys 
Kitkauskas, dr. Jurgis Mališauskas, kaliningra
dietis Anatolijus Bachtinas. Šiame pranešime 
kalbama ne tik apie lietuvininkų, bet ir prūsų 
kultūros paveldą, kuris glaudžiai susijęs su vokie
čių paveldu: gyvenvietes, bažnyčias, pilis ir kitką

statė kaip darbo jėga ir lietuvininkai, ir prūsai 
arba jau suvokietėję baltai, meldėsi dažniausiai 
tose pačiose bažnyčiose; lietuvių raštiją kūrė 
daug vokiečių intelektualų, ypač kunigai, kurie 
bažnyčiose nuo XVI a. pamokslus vietiniams gy
ventojams sakė jų gimtąja kalba. Mano pateikti 
duomenys yra kelių ar keliolikos metų senumo, 
o per tą laiką kai kurie objektai pasikeičia, labiau 
į prastesnę būklę, todėl gali pasitaikyti netikslu
mų. Už konsultacijas dėkoju inžinieriui architek
tui dr. Napoleonui Kitkauskui, Klaipėdos univer
siteto dėstytojui dr. Jurgiui Mališauskui, etnolo
gui kraštotyrininkui Rimantui Matuliui, Mažo
sios Lietuvos enciklopedijos vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojui architektui dr. doc. Martynui 
Purvinui, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pir
mininkui kraštotyrininkui Vytautui Šilui ir ar
cheologui dr. doc. Valdemarui Šimėnui.

Karaliaučiaus krašte yra per 120 objektų, 
susijusių su lietuvių raštijos kūrėjais, kultūros 
ugdytojais, įžymiais visuomenės, Bažnyčios vei
kėjais, nusipelnusiais lituanistikai, prūsistikai 
bei lietuvybei; taip pat susijusių su įžymiais įvy
kiais. Iki II pasaulinio karo krašte buvo apie 224 
bažnyčios. Iš jų, kaliningradiečio kraštotyrininko 
Anatolijaus Bachtino duomenimis, 1945 m., tuoj 
po karo, visiškai sveikų buvo 124, šiek tiek pa
žeistų per mūšius - 74 bažnyčios (santykinai 
daugiausia Karaliaučiuje). XX a. pabaigoje visiš
kai nugriautų (griautos kariškių ir civilių asmenų 
kaip statybinė medžiaga karinių bei civilinių ob
jektų statybai) buvo 90, smarkiai apgriautų - 53, 
suniokotų, paverstų sandėliais, klubais, kultūros 
namais ar kino salėmis, parduotuvėmis, karvidė- 
mis, kiaulidėmis - 81 bažnyčia. Daugiausia Kali
ningrado srityje bažnyčių buvo nugriauta XX a. 
7 dešimtmetyje - 29, iš jų 10 - pačiame Kara
liaučiuje - Kaliningrade: pilies, katalikų, Trakai- 
mio ir kitos; 8 dešimtmetyje šiame mieste - Ly- 
venikės (Lobenicht), Kvedenavos, Naujoji 
Rosse’s sodo, Hercogo Albrechto atminimo, 
Liuterio. Iš viso Karaliaučiaus-Kaliningrado 
krašte nukentėjo 157 bažnyčios. Kaliningradie
čio architekto Jurijaus Zabugos (dar XX a. 10 
dešimtmečio pradžioje jis siūlė vokiečiams at
statyti Karaliaučiaus katedrą) manymu, pirmiau
sia reikėtų gelbėti - atstatyti arba restauruoti se
nąsias Vokiečių ordino laikų bažnyčias; tas, ku
rios dar nenugriautos. Tam, jo apytiksliais ap
skaičiavimais, vokiečiams finansuojant, reikėtų 
skirti lėšų: Arnavos (XIV a. I pusė, viena seniau
sių Prūsijoje), Alnos (XIV a.), Alnavos 
(1405 m.), Dumnavos (1400 m.), Mūhlhauseno 
(XV a.) - po 3 mln. DM, Almenhauseno 
(XIV a.) - 2.5 mln. DM, Apušvangio (1365 m.) 
-3.5 mln. DM, Taravos (XIV a.) - 4.5 mln. DM. 
Mūsų manymu, reikėtų tą padaryti ir su Valtar- 
kiemio, galbūt ir su Ragainės, Pabėčių, Kumėnų, 
Narkyčių, Želvos, Tepliuvos, Laukiškos, Kaukie- 
mio, Naujosios (Joneikiškės), Žilių bažnyčiomis. 
Deja, bažnyčių ir kitų kultūros paveldo griovimo 
procesas “įsibėgėjęs”, netgi tarp architektų nėra 
entuziazmo, vilties. Kasmet, kas mėnesį baltų 
(aisčių) kultūros paveldo mažėja, jis neprižiūri
mas ir savaime nyksta.

Pirmasis Kaliningrado srityje europinio ly
gio kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo 
bei atkūrimo pavyzdys - Donelaičio memoriali
nis muziejus Tolminkiemyje (Tollmingkehmen’, 
Čistyje Prudy), įkurtas 1979 m. Tai vakarinių sū
duvių žemė. Architekto inžinieriaus dr. Napo
leono Kitkausko (muziejaus pastatų atstatymo ir 
restauravimo projekto autoriaus), vilniečių (ypač 
“Alkos” klubo), kauniečių, marijampoliečių bei 
kitų Lietuvos valdžios ir organizacijų pastango
mis ir lėšomis, t. p. suderinus su Kaliningrado 
srities centrine ir vietine valdžia, buvo atliktas 
sudėtingas sunkus darbas: atstatyta (apie 1950 m. 
vietinių gyventojų sugriauta, sienų buvo likę iki 
2.5 metrų aukščio) Tolminkiemio bažnyčia - pir
mieji srityje išgelbėti maldos namai (joje įreng
tas muziejus), - restauruota klebonija, kurioje 
genialusis poetas kunigas Kristijonas Donelaitis 
gyveno, kūrė ir mirė (čia t.p. rengiama ekspozici
ja apie XVIII a. epochą ir būrų lietuvininkų dai
niaus gyvenimą); suremontuota šventoriaus mū
ro tvora, šulinys, konservuoti K. Donelaičio rū
pesčiu pastatytų našlių namų (sugriauti per karą; 
juose baigė gyvenimą Anna Regina Ohlefant- 
Donelaitienė, išsaugojusi pasaulinę šlovę pelniu
sią vyro kūrybą ir ją perdavusi poeto bičiuliui 
Valtarkiemyje kunigui Johannui Gottfriedui 
Jordanui) pamatai, sutvarkyta kapinių liekanos, 
gamtos mylėtojo sodintas sodas bei visa aplinka.

(Bus daugiau)
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Įspūdinga kelionė per Žemaitiją
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KUN. K.J. AMBRASAS, SJ
Garsėjantys savo praeitimi 

Kražiai
Nuo Kelmės į Kražius at

keliavusį pasitinka aukštas me
dinis koplytstulpis. Jį iš ąžuolo 
išskobė tautodailininkas Aiva
ras Narbutas. Tai kelių metrų 
aukščio, dailiu stogeliu ir sau
lute papuoštas, miestelio pava
dinimą didelėmis raidėmis skel
biantis, savo herbu - šv. Mykolo 
Arkangelo insignijomis - besi
puikuojantis, didingos stabmel
dystės žymę - žynio figūrą - vi
duryje turintis paminklas. 
Skulptūra kiekvienam prime
na, jog pasiektas buvęs įžymia 
garsia senove visos Lietuvos ir 
ypač Žemaitijos miestas. Apie 
jį pasakoja dvidešimties minu
čių filmas Kražiai.

Filmo pradžioje stambiu 
planu įsisiūbavęs varpas, regis, 
prikels ne tik užmigusius, bet ir 
bemiegančius mūsų tautos vai
kus, išjudins po velėna gulin
čius, sudulkėjusiuose knygų ir 
rankraščių puslapiuose, už
marštyje tebesnaudžiančią žilą 
senovę. Ją dabar Kražiai, be- 
švęsdami 750-metę sukaktį, iš 
užmaršties pajudino. Jie šventė 
šią datą su senoviniais drabu
žiais, su derama pagarba, su 
gražia išmone, kurios -netrūko 
šio didžiulio ir visame krašte 
dar nepakankamą atgarsį turė
jusio renginio sumanytojui - 
Kražių klebonui kun. Alionidui 
Budriui ir jo bičiuliams bei pa
galbininkams, visų su šia vieto
ve susijusių istorinių, kultūrinių 
ir religinių-sielovadinių rengi
nių pradininkui ir svarbiausiam 
jų vykdytojui. Per visą filmą pa- 
sikartojąs leitmotyvas - stam
biu planu parodoma to varpo 
šerdis ir galingas garsas - tarsi 
koks šio iš naujo atgimstančio 
miestelio, visos garsiosios jos 
praeities įvykių, čia dirbusių ir 
gimusių įžymiųjų žmonių raiš
kus simbolis. Tai ilgai atmintyje 
išlieką operatoriaus A. Zamalio 
surinkti įvairūs kadrai: puoš
nios senovinių drabužių deta
lės, senieji lapais apsnigti ir žo
lėmis apaugę akmenys, prieš 
kelis amžius dilinti Tėvų jėzuitų 
puspadžių, dailininkų plenero 
akimirkos, skulptorių pada
rytos medinės statulos, lietuviš
ko kraštovaizdžio reginiai.

Visa tai suvienija į meninę 
visumą gerai sinchronizuotos 
filmo spalvos, aiškūs, kontras
tingi ir greitai, dinamiškai ir 
kartu prasmingai besikeičią 
vaizdai. Šios išmoningai sude
rintos kino meno priemonės

Medinės koplytėlės Plungės rajone, išdrožtos talentingų liaudies meistrų. Kairėje - Beržorą, 1989 
m.; dešinėje - Puškoriai, 1971 m. Ntr. M. Sakalausko

Kražių šventovė (statyta 1757-1763 m.) Ntr. iš Lietuvos istorija

pilnai suteikia tokiai juostai tei
sę atsidurti ne tik Lietuvos te
levizijoje, bet ir būti panaudo
tos plačiausiu mastu — įtrauk
tos į reprezentacinių Lietuvą 
atstovaujančių filmų gretas. Jos 
galėtų mūsų šaliai atstovauti 
tarptautiniuose renginiuose. 
Tokie kūriniai galėtų sudaryti 
auksinį lietuviškų istorinių, 
kultūrinių,, turistinių, kartas 
nuo karto papildomą naujomis 
išradingomis juostomis filmų 
fondą.

Jei filmo operatorius A. 
Zamalis sugebėjo trumpoje 
juostoje raiškiai parodyti jubi
liejinį filmą apie Kražius, tai jį 
reikėtų paprašyti sukurti kur 
kas didesnį - gal pusantros ar 
net dviejų valandų - trunkan
čią juostą, kurioje atsispindėtų 
ne tik proginės datos, bet ir šio 
Žemaitijos krašto archeolo
ginės vertybės. Jei Lietuvos 
valdžia, mūsų pramonininkai, 
verslininkai, ir užsienio lietuviai 
galėtų paaukoti lėšų, o moksli
ninkai rūpestingai ir atidžiai iš
kasinėtų nejudintus šių apy
linkių kultūrinius klodus, tada 
Kražiai galėtų virsti antruoju 
Pajautos slėniu. Čia galėtų būti 
atnaujintas Motiejaus Kazimie
ro Sarbievijaus eilėmis apdai
nuotasis Medžiokalnio grožis. 
Deja, šis gražus gamtos kam
pelis dabar apleistas, žolėmis 
apžėlęs ir nejaukus, nepatrauk
lus nei vietiniams, nei svečiams. 
Tarp kitų atnaujintinų ir atsta- 
tytinų vietų, grąžinsiančių vi
sam miesteliui kadaise tvyroju
sią romantišką nuotaiką, reikė
tų atstatyti sovietmečiu sunai
kintą užtvanką, juosusią didin
gą senovinių pastatų Radvilos 
Juodojo Našlaitėlio jėzuitams 
padovanotą pastatų ansamblį. 
Jo pirmuoju statiniu - kolegija 
-jau pradėta rūpintis. Nors, 
tiesą pasakius, dar kai kur ne 
visai ūkiškai ir apdairiai.

Kelmės rajono centre įsi
kūrusi J. Skeberdienės vado
vaujama kūrybinė grupė jau su
kūrusi kino juostą apie “Kel
mės krašto kultūros ir istorijos 
paminklus” (1999-2000), turi 
parengusi medžiagą apie Tytu
vėnus, Kolainių šventovę, Lio
lius, Šaukėnus, žemaičių muzi
ką, liaudies amatus, Kražių 
skerdynes, šio miestelio urba
nistinę raidą, Pavandenės, Už
venčio ir Kelmės dvarus ir daug 
kitų siužetų.

Jie surinkę nemaža vertin
gų kadrų apie savo rajono įžy
miuosius žmones - Vasario 16- 
osios signatarą Joną Smilgevi
čių, Tytuvėnų dainių Edmundą 
Domaševičių, rašytoją Šatrijos 
Raganą, kraštotyrininkę Juzefą 
Ramanauskaitę, istoriką Vac
lovą Rimkų, tautodailininkus 
Janiną Peldavičiūtę, Korneliją 
Lopetienę, Aivarą Norbutą, 
audėją Genovaitę Strumilienę, 
liaudies kompozitorių Stanislo
vą Rūką, liaudies muzikantą 
Klemensą Kelpšą, kelmiečius 
siuvinėtojus, kaimo rašytoją 
Igną Viržintą, apie šviesuolius, 
verslus, vartotojus ir daugybę 
kitų.^

Šie dokumentalistai gali 
parengti video filmus ir atsiųsti 
bet kur pasaulyje gyvenan
tiems, bet negalintiems į Lietu
vą atvažiuoti, bet pageidaujan
tiems turėti juostas apie savo 
tėvus, artimuosius, tėviškes ar 
gimtąjį kaimą, bažnytkaimį. Ši 
gerai techniškai darbus atlie
kanti kūrybinė kino grupė gali 
atlikti įvairius užsakymus ir pa
geidavimus.

Teskamba Žemaitijos var
pas per visus lietuvių gyvena
mus kraštus ir težadina šis var
pas kuo daugiau lietuvių su
grįžti tėvynėn, kur Nemunas 
srūva, kur Vilnelė teka, kur mū
sų broliai dar šiandien lietu
viškai šneka.

lAl SAVAITE LIETUVOJE
Seimo pirmininkas Ukrainoje

Lietuvos seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas rug
sėjo 30 d. dalyvavo Šiaurės- 
Baltijos valstybių aštuoneto 
parlamentų vadovų susitiki
me. Su Ukrainos parlamento 
pirmininku Vladimiru Litvinu 
aptarė Ukrainos vykdomas re
formas, bendradarbiavimą su 
ES ir ŠAS (NATO), išreiškė 
pritarimą tolesniam abiejų 
valstybių ryšių stiprinimui. 
Taip pat buvo aptarta galimy
bė surengti šį pavasarį įkurtos 
trišalės Lietuvos, Ukrainos ir 
Lenkijos parlamentinės gru
puotės susitikimą.

Dalyviai išreiškė paramą 
demokratinėms Ukrainos vyk
domoms reformoms, pabrėžė, 
kad jų valstybės yra pasiren
gusios dalintis sukauptu paty
rimu bei pasiūlė Ukrainai pa
čiai nustatyti konkrečias būsi
mo bendradarbiavimo sritis.
Kova su prekyba žmonėmis

Spalio 4 d. įvyko Žmo
gaus teisių komiteto pirmi
ninkės Zitos Žvikienės bei 
Tarpparlamentinių ryšių su 
Jungtine karalyste susitikimas 
su Lietuvoje viešinčiu JK vi
daus reikalų ministerijos sek
retoriumi, parlamento nariu 
Paul Goggins. Buvo aptartas 
bendradarbiavimas, siekiant 
spręsti prekybos žmonėmis 
problemą. Jungtinėje karalys
tėje yra rengiama visai Euro
pai aktuali kovos su prekyba 
žmonėmis programa.

Svečio teigimu, turėtų bū
ti stipresnė reabilitacija ir re- 
integracija grįžtančių į Lietu
vą moterų, kurios tapo žmo
nių prekeivių aukomis. Jis taip 
pat paragino plėsti bendra
darbiavimą tarp Lietuvos ir 
Jungtinės karalystės policijos.
Lietuva - rizikos teritorijoje

LGTIC žiniomis, seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, komentuodamas Rusijos 
naikintuvo Su-27 avarijos 
priežastis tyrusios tarpžinybi
nės komisijos išvadas, teigė, 
jog Lietuva turėtų nuolat pri
minti, kad ji gyvenanti tarp
tautinėje erdvėje, rizikos teri
torijoje, kur jos saugumas ne
retai priklauso nuo kaimyni
nės Rusijos kariškių veiksmų, 
ir stiprinti savo oro erdvės 
kontrolę. Nuolatinę grėsmę 
Lietuvos saugumui kelia net 
Karaliaučiaus srityje įsteigtos 
Rusijos karinės bazės.

A. Paulauskas pripažino, 
jog tyrimas išryškino ne tik 
Rusijos kariuomenės, bet ir 
Lietuvos apsaugos sistemos 
silpnąsias vietas. Visų pirma, 
būtina atnaujinti oro erdvės 
stebėjimo sistemą, kad būtų 
galima užtikrinti oro erdvės 
kontrolę ir tinkamai reaguoti 
į pažeidimus. Avarijos prie
žastis tyrusi komisija paskel
bė, kad naikintuvo katastrofą 
lėmė organizacinių, techninių 
ir žmogiškųjų veiksnių visu
ma. Klaidų skrydžio metu pa
darė tiek pakankamai patir
ties neturėjęs lakūnas, tiek 
skrydžio valdymo tarnybos. 
Orlaivis, sudužęs rugsėjo 15 
d. Šakių rajone, prieš skrydį 
nebuvo tinkamai apžiūrėtas. 
Naikintuvo lakūnui atmesti 
įtarimai dėl tarptautinių skry
džių taisyklių pažeidimo.

Keičiasi LiC sąjunga
Spalio 6 d. posėdžiavusi 

Liberalų ir centro sąjungos 
(LiCS) valdyba iš partijos pa
šalino penkis parlamentarus; 
įskaitant seimo vicepirminin
ką Gintarą Steponavičių, Li
beralų ir centro frakcijos se
niūną Algį Kašėtą ir kitus. Jie 
neteko narystės už dalyvavi
mą seimo Liberalų ir centro 
frakcijos seniūno rinkimuose, 
kuriuos partijos Etikos komi
sija vėliau pripažino neteisė
tais. Vienas iš valdybos narių 
pripažino, kad jie “buvo paša
linti už nuolatines intrigas, są
moningą ir tyčinį partijos 
įvaizdžio žeminimą”.

DELFI žiniomis, aštuoni 
LiCS priklausantys seimo na
riai spalio 13 d. įsteigė naują 
seimo frakciją, senojoje palik
dami tik narystę LiČS sustab
džiusius ar iš partijos pašalin
tus parlamentarus, vadina
muosius (LiCS vadovo) Artū
ro Zuoko priešininkus. Seno
joje frakcijoje jų liko vienuo
lika.
Tarėsi dėl “Mažeikių naftos”

Spalio 13 d. Lietuvos sei
mas daugiau kaip keturias va
landas svarstė įstatymo pro
jektą, leidžiantį vyriausybei 
skolintis 3 bin. litų ir pirkti 
53.7% “Jukos” bendrovei pri
klausančių “Mažeikių naftos” 
akcijų bei parduoti dalį vy
riausybei priklausančių akci
jų. Po svarstymų pritarta, kad 
projektas būtų papildytas 
nuostatomis dėl valstybinio 
saugumo ir seimo pritarimo 
parenkant pirkėją.

Numatyta, kad prireikus 
akcijų įsigijimas galėtų būti 
finansuojamas ir kitais, skoli
nimosi valstybės vardu nerei
kalaujančiais, būdais. Parduo
dama savo valdomas akcijas 
vyriausybė turės pasilikti ne 
mažiau kaip 10% bendrovės 
akcijų bei galimybę daryti įta
ką esminiams valdymo spren
dimams šioje bendrovėje.

Emigracija sustos
Lietuvos ministeris pir

mininkas Algirdas Brazauskas 
tikisi, kad emigracija iš Lietu
vos sustos, nes šalyje atlygini
mai auga greičiau negu 10% 
per metus, rašo ELTA-LG- 
TIC. Premjero nuomone, 
emigracijos srautas ir dabar 
nėra labai didelis - maždaug 
10,000-12,000 žmonių per me
tus. Jis taip pat teigė, kad 
30,000-40,000 naujų darbo 
vietų yra sukuriama Lietuvo
je. Jis radijo pokalbyje gyrė 
Lietuvos ekonomiką, kurioje 
nedarbas jau sumažėjo iki Eu
ropos sąjungos vidurkio ir yra 
mažesnis negu Vokietijoje.

Pagyrė karius
ŠAS-gos (NATO) gen. 

sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer padėkojo Lietuvos 
kariams už puikią tarnybą, ku
rią jie atlieka Afganistano Go
to provincijoje. Jo vadovauja
ma delegacija aplankė lietu
vių grupės stovyklą, susitiko 
su grupės vadu pik. Gintautu 
Zenkevičiumi, susipažino su 
grupės uždaviniais ir veikla. 
Grupės užduotys - stiprinti 
Afganistano valdžios įtaką 
Goto provincijoje, padėti vie
tinėms saugumo struktūroms 
kurti saugią aplinką. Grupėje 
šiuo metu tarnauja daugiau 
nei 100 Lietuvos karių.

RSJ
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IGNAS MEDŽIUKAS
Artėjantis ruduo primena, 

kai 1939 m. spalio mėn. Lietuva 
buvo priversta pasirašyti su So
vietų Sąjunga savitarpio pagal
bas sutartį dėl Vilniaus ir jo 
krašto dalies perdavimo Lietu
vai". Bet kaina buvo įsileisti Tro
jos arklį - Sovietų Sąjungos ka
rinius dalinius. Sutartis buvo 
pasirašyta. Didelis pavojus pa
kibo Lietuvos nepriklausomy
bei. Bet gyvenimas slinko sena 
vaga. Labai gaila, kad nebuvo 
imtasi jokių atsargumo priemo
nių ir pasiruošimo okupacijai, 
kuri buvo aiški, tik nežinoma 
kada? Birželio 14 d. Lietuvai 
buvo įteiktas netikėtas ultima
tumas. Pasiūlyta gen. Stasio 
Raštikio kandidatūra į ministe- 
rius pirmininkus Kremliaus bu
vo atmesta pareiškiant, kad rei
kės tartis su Molotovo pava
duotoju Dekanozovu. Tada bu
vo aišku, kad Lietuva jau nėra 
suvereni valstybė.

Prezidentas A. Smetona 
buvo nuomonės, kad agresoriui 
reikia pasipriešinti, bet, nesu
laukęs daugumos ministerių 
pritarimo, nutarė pasitraukti į 
užsienį. Su juo pasitraukė ir 
krašto apsaugos ministeris gen. 
K. Musteikis. Jie pasirūpino ir 
savo šeimomis. Tautai nepaliko 
jokių nurodymų, kaip ji turi elg
tis. Iš tikrųjų vyriausybė turėjo 
politiškai pasipriešinti - atmesti 
ultimatumą ir pasitraukti į už
sienį. Tuo atveju lietuvių tautos 
juridinės ir moralinės pozicijos

Rytų krikščionybė...
Atkelta iš 1-mo psl.

Tai rodo faktas, jog Jogaila 
iš 7 pirmųjų bažnyčių 2 pastatė 
anapus minėtos ribos: vieną Al
noje (Haina, 40 km į šiaurę nuo 
Minsko), kitą toli, net daugiau 
negu 200 kilometrų nuo tuo
metinio lietuvių kalbos masyvo, 
prie Obolės (dab. Obolianka, 
pavadinimas baltiškos kilmės) 
aukštupio, netoli Oršos, taigi 
rytinėje Gudijos dalyje. Dėl ne
daugelio lietuvių Jogaila nebū
tų statęs tų bažnyčių ir steigęs 
parapijų. Beje, to krašto dvarų 
inventoriuose užfiksuota nema
ža lietuvių asmenvardžių ir vie
tovardžių.

Į rytus nuo J. Safarewi- 
cziaus išvestos ribos gyventojai 
tada jau buvo perėję prie slavų 
kalbos, išskyrus minėtas ir kitas 
mažesnes vietoves, kuriose bu
vo išlikusios lietuvių, gal ir kitų 
baltų, kalbos salos, kur žmonės 
tebebuvo gamtmeldžiai. Slaviš
kai šnekančių žmonių kalboje

Klaipėdos krašto Rugulių kaimo troba, praeityje puošta mediniais drožiniais Ntr. M. Purvino

Kokie mes tada buvome naivus...
Bolševikų klastą ir melą prisimenant

kovoje dėl nepriklausomybės 
atkūrimo būtų buvę daug tvir
tesnės. Atrodo, kad 1940 m. 
Lietuvoje nebuvo politinių jė
gų, galėjusių vesti tautą nepri
klausomybės gynimo linkme.

Aš ir po daugelio metų pri
simenu ką kalbėjo pavaduojan
tis prezidentą Antanas Merkys 
per Kauno radiją: “Nauji Rau
donosios armijos daliniai į Lie
tuvą atvyko kaip draugiška są
junginė kariuomenė (...) tik dėl 
pačios Lietuvos ir Sovietų Są
jungos didesnio saugumo su
metimų”. A. Merkys kvietė gy
ventojus išlaikyti tvarką bei 
rimtį, norėdamas sudaryti teisė
tumo regimybę agresijai. (Argi 
tuo nebuvo sudarytas vaizdas, 
jog auka teisina savo budelį!). 
Žinoma, tuo buvo suinteresuo
tas ir Kremlius. Vengti nepa
grįstų gandų, kad Lietuva oku
puota, kad bus įvesti kolchozai. 
Tokiais pareiškimais Merkys 
klaidino tautą ir pasaulį, sudarė 
SSRS agresijos teisėtumo regi
mybę. Gal jis tikėjosi, kad už 
tokį pasitarnavimą bus paliktas 
ramybėje. Deja, jis pats su žmo
na ir sūnumi, kaip ir min. J. 
Urbšys su žmona, tuojau buvo 
ištremti ir ilgus metus kalinami 
Sovietų, Sąjungoje. Kariuome
nės ir Saulių s-gos vadovybė 
taip pat kreipėsi į karius ir šau

turėjo išlikti gausūs substrati
niai lietuvių (baltų) kalbos ele
mentai, nes nemaža jų tebėra ir 
mūsų dienomis (Zinkevičius 
LKI II 61-68). Tie žmonės save 
vadino lietuviais (litvini), nes 
gyveno Lietuvos valstybėje, bu
vo rytų apeigų krikščionys ir, 
žinoma, vartojo krikščioniškus 
vardus tokius, kokie šioje kny
goje nurodomi kaip rytų slavų 
vardai. Iš esmės tai buvo tie pa
tys lietuviai, tik kita kalba šne
kantys (slavakalbiai lietuviai) ir 
kitos tikybos, jau nebe gamt
meldžiai. Jie sudarė didelę Lie
tuvos valstybės gyventojų dalį. 
Tuo būdu nuostabą keliantis 
ano meto Lietuvos valstybės la
bai didelis išplitimas nebuvo 
joks “stebuklas” (kaip šiandien 
ne vienam gali atrodyti), pada
rytas vien lietuviškai kalbėjusių 
lietuvių. Nors lietuviakalbiai 
lietuviai vadovavo valstybės su
kūrimui, tačiau buvo stipriai 
remiami slaviškai kalbėjusių tė

lius sutikti Raudonosios armi
jos karius kaip sąjungininkus.

Gen. štabo pik. Itn. Žukas, 
paskirtas laikinai eiti Šaulių s- 
gos vado pareigas, išleido įsa
kymą, kuriame sakoma: “Šaulių 
s-gos 21 m. sukaktuvių išvaka
rėse pakitėjo mūsų tėvynės vi
daus gyvenimas. Griuvo reži
mas, kuris trukdė mūsų sąjun
gos darbą Nepriklausomai Lie
tuvai. Tik dėl visų šaulių draus
mės ir organizuotumo, dėl susi
pratusios pažangos visuomenės 
nuoširdžios paramos ir dalyva
vimo šaulių eilėse Šaulių sąjun
ga galėjo išlikti ir šiandien visu 
ryžtumu stoja pagalbon vyriau
sybei, kuriai vadovauja nusipel
nęs kovotojas dėl teisės ir tei
singumo, einąs respublikos pre
zidento pareigas Justas Palec
kis. Dabar atėjo laikai, kada 
šaulių darbas bus reikšmingas 
ir svarus, nes mūsų tautos ir 
valstybės laisvę ir nepriklauso
mybę užtikrina Lietuvos ka
riuomenė ir draugiškoji mūsų 
didžiojo kaimyno SSSR kariuo
menė”.

Naujoji respublikos vyriau
sybė energingai ėmėsi tvarkyti 
mūsų vidaus gyvenimą ir stip
rinti nuoširdžius santykius su 
didžiuoju Lietuvos kaimynu 
SSSR, per 20 metų tiksliai ir 
nuoširdžiai vykdančiu savo 

vynainių. Pastarųjų indėlis buvo 
svarus. Be kita ko, prisiminti
nas faktas, kad Kryžiuočių or
dino magistras 1409 m., taigi 
jau po oficialaus Lietuvos krikš
to, yra guodęsis Vakarų Euro
pos valdovams, jog Lietuvoje 
katalikų esą labai maža, o kuni
gai - neturtingi (Urban 2004, 
168). Pasak jo, vienam nauja- 
krikščiui katalikui Lietuvos 
valstybėje tenkąs šimtas Rytų 
apeigų krikščionių (stačiatikių). 
Todėl katalikybei esą Lietuvoje 
iškilęs didelis pavojus. Žinoma, 
magistras galėjo šiek tiek per
dėti, “sutirštinti spalvas”, nes 
juk tada buvo rengiamasi karui 
su Lietuva (prieš Žalgirio mū
šį) ir magistrui rūpėjo Vakarų 
pagalba. Reikėjo Vakarų valdo
vus nuteikti “katalikybės gelbė
jimui”. Tačiau Rytų apeigų 
krikščionių įtaka Lietuvos vals
tybėje iš tikrųjų buvo didelė. 
Net praėjus porai šimtmečių, 
XVI-XVII a., tebebuvo tradici
ja pusę Lietuvos sostinės Vil
niaus miesto pareigūnų skirti 
stačiatikius, kitą pusę - katali
kus. Suprantama, tarp tų stačia- 

tarptautinius įsipareigojimus ir 
duotąjį žodį. “Būkime visiškai 
tikri, kad Sovietų Sąjunga, kuri 
mums grąžino lenkiškojo smur
to išplėštą sostinę Vilnių, ir to
liau su tokiu pat nuoširdumu 
vykdys savo pasižadėjimus, ku
rie surašyti Lietuvos ir SSSR 
tarpusavio pagalbos sutartyje”.

Raštas parašytas gražiai. 
Turėta vilties, kad šaulių orga
nizacija ir toliau galės veikti.

Lietuvos delegacija prieš išskrisdama į Maskvą dėl Vilniaus ir 
Vilniaus krašto perdavimo Lietuvai bei Lietuvos-Sovietų Sąjun
gos savitarpio pagalbos sutarties. Iš k.: Užsienio reikalų minis
terijos Ekonomikos departamento direktorius J. Norkaitis, ka
riuomenės vadas generolas S. Raštikis, užsienio reikalų ministe
ris J. Urbšys (delegacijos pirmininkas) ir ministerio pirmininko 
pavaduotojas K. Bizauskas. Kaunas, 1939 m. spalio 7 d.

Ntr. iš Gimtoji istorija

tikiu buvo ir atsikėlėlių, gal būt 
šiek tiek net etninių slavų, ta
čiau daugumą, be abejonės, su-' 
darė vietinės kilmės žmonės, 
prie slavų kalbos perėję lietu
viai.

Jie buvo ne mažesni Lietu
vos valstybės patriotai už lietu
viškai kalbančius tėvynainius. 
Ypač tai pasakytina apie busi
muosius gudus (baltarusius), 
kurių teritorija anksčiau negu 
kitos slavų (suslavintų baltų) 
žemės pateko į Lietuvos valsty
bės sudėtį. Jie atkakliai gynė 
Lietuvos valstybę nuo Maskvos, 
vėliau ir Lenkijos užmačių. 
Skaudžiai išgyveno tos valsty
bės žlugimą. Jos atminimas ir 
dabar gudų sąmonėje tebėra 
gyvas. Tautiškai nusiteikę Gu
dijos žmonės Lietuvos valstybę 
gerbia, ja didžiuojasi ir neretai 
save tebevadina lietuviais (gu
diškai licvinais, t.y. litvinais).

Tuo galėtume tik džiaugtis. 
Tačiau tokios sąsajos naciona
listiškai nusiteikusių “patriotų” 
galvose pradėjo išsigimti, tapo 
antiistoriškos. Imta tvirtinti, 
kad Lietuvos valstybę sukūrė 
tauta, gudiškai vadinama licvi
nais (lietuviais), nieko bendra 
neturėjusi su lietuvių tauta, kad 
tai buvę iš kilmės slavai, o lietu
vių indėlis į savos valstybės kū
rimą visai nuvertinamas. Kokių 
tik “stebuklų” nerasi paskaitęs 
tokią rašliavą! Kalbininkus ste
bina etimologijų primityvumas, 
visiškas lingvistinis nemokšiš
kumas. Antai valstybės pavadi
nimas Lietuva (Litva) kildina
mas iš vakarų slavų genties liuti- 
čiai. Atseit licvinai buvę liutičių 
ainiai^ dabartinių gudų protė
viai. Žinoma, Lietuvos vardas 
neturi ir negali turėti ką nors 
bendra su tariamais liutičiais, 
kaip ir slavų vartojama forma 
Litva tegali būti kilusi tik iš lie
tuviškos formos Lietuva (dvi
balsį ie < *ei slavai dėsningai 
suvienbalsino ir pavertė i), bet 

Bet Kremliaus planai buvo ki
tokie. Šaulių sąjunga buvo lik
viduota, kaip ir Lietuvos ka
riuomenė. Vadai areštuoti. 
Daugelis aukštesniojo rango 
kariškių atleisti arba areštuoti, 
kiti apgaulingai neva išsiųsti 
pasitobulinimui kariniuose 
moksluose, iš tikrųjų išvežti į 
priverčiamojo darbo lagerius, 
iš kurių tik retas išliko gyvas. 
Sovietų ultimatumas atnešė 
lietuvių tautai didelių nelaimių.

Išbuvęs sovietų kalėjimuo- 
sė ir tremtyje 16 metų min. J. 
Urbšys pasakė: “Naivūs buvo
me, kad sovietų žodžiams pa
tikėjome 

jokiu būdu ne atvirkščiai, nes iš 
Litva neįmanoma išversti for
mos Lietuva. Neabejotinai lie
tuviški mūsų didžiųjų kuni
gaikščių vardai (išlaikę indo
europietišką dvikamienių var
dų modelį) aiškinami kaip sla
viški. Betgi kiekvienam baltis
tui ir slavistui aišku, kad istori
jos šaltinių suslavintos jų for
mos, tokios kaip Vitovt, Men- 
dog Olgerd tegali būti tik iš Vy
tautas, Mindaugas, Algirdas, bet 
jokiu būdu ne atvirkščiai. 
Mums suprantamas gudų tau
tos noras turėti garbingą istori
ją, tačiau jos klastoti niekam 
nevalia. Gudų, kilusių iš baltų 
(taigi ir iš lietuvių) indėlis į se
nosios Lietuvos valstybės kūri
mą turi būti moksliškai ištirtas 
ir objektyviai įvertintas, o ne 
pasikliaujama fantazija.

Šiaip ar taip, Rytų krikš
čionybės vaidmuo suslavinant 
senąsias baltų (ir lietuvių!) gen
tis negali kelti abejonių. Rytų 
krikščionybė daug prisidėjo 
prie lietuvių ir kitų rytuose gy
venusių baltų genčių nutautini
mo, jų asimiliavimo, pavertimo 
slavais. Neturime duomenų, 
kad Rytų krikščionybės platin
tojai būtų išvertę į lietuvių kal
bą poterius ar kitas maldas, 
kaip darė Vakarų misionieriai. 
Vėliau carinė Rusija, okupavusi 
Lietuvą, prievarta platino sta
čiatikybę ir stengėsi ją panau
doti Lietuvos rusinimo tikslais, 
laimei nesėkmingai. Tačiau ir 
Vakarų krikščionybės platinto
jai lenkai krikščionybę yra pla
čiai naudoję lietuvių lenkinimo 
tikslais, beje, sėkmingiau negu 
tai darė rusai. Suprantama, pa
ti krikščionybė, kaip religija, 
čia niekuo dėta. Kalta ne krikš
čionybė, jos abi atmainos - Ry
tų ir Vakarų, bet klastingas mū
sų kaimynų elgesys: krikščiony
bės panaudojimas piktais, sava
naudiškais tikslais. {Krikščio
nybės ištakos Lietuvoje)
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Tarptautinė konferencija “Vilnius 2005”
ANTANINA 

ŲRMANAVICIENE
Rugsėjo 24 d. Valstybinia

me dramos teatre Vilniuje įvy
ko tarptautinė mokslinė konfe
rencija “Vilnius 2005”, skirta 
2000 m. vykusio Tarptautinio 
kongreso. Komunizmo nusikal
timų įvertinimui ir visuomeni
nio tribunolo penkerių metų 
sukakčiai paminėti. Konferen
ciją organizavo Lietuvos Lais
vės kovos sąjūdis, Lietuvos poli
tinių kalinių sąjunga, Lietuvos 

• politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga.

Renginio pagrindinis tiks
las - aptarti prieš penkis metus 
vykusius Vidurio ir Rytų Euro- 

*•/.* pos valstybėse komunistinių 
valdžių nusikaltimų mokslinius 
tyrimus, apžvelgti tautinių ir 
tarptautinių priemonių taiky
mą, kurios galėtų užkirsti kelius 
komunistinių valdžių atstaty
mui, panagrinėti, kokios prie
laidos pradeda ryškėti komu
nistinių nusikaltimų pasmerki
mui. Konferencija vyko teatro 
Didžiojoje ir Mažojoje salėse.

Susirinkusius sveikino or
ganizacinio komiteto pirminin
kas Vytas Miliauskas, seimo na
rė Rasa Juknevičiūtė, kunigas 
Alfonsas Svarinskas, Europos 
parlamento narys prof. Vytau
tas Landsbergis, kitų šalių at
stovai.

Pristatyti svečiai ir atsto

vai, atvykę iš kitų valstybių: iš 
Vokietijos Roland Bude, Tarp
tautinės buvusių politinių kali
nių ir komunizmo aukų sąjun
gos vicepirmininkas, iš Rusijos 
Irina Ostrovskaja, Tarptautinės 
draugijos “Memorialas” atsto
vė; iš Vengrijos Vilmoš Vasvari, 
Vengrijos politinių kalinių są
jungos pirmininkas, iš Slovaki
jos Michal Glonda, iš Lenkijos 
Dorota Pazio, iš Ukrainos La
risa Bondaruk, mokslinė bend
radarbė; iš Vokietijos Gunter 
Rudolf, Tarptautinės buvusių 
politinių kalinių ir komunizmo 
aukų sąjungos vykdomasis sek
retorius. Didelė susirinkusiųjų 
minia atsistojimu ir susikaupi
mu pagerbė milijonines komu
nistinio teroro aukas. Padėtos 
gėlės komunistinio teroro aukų 
atminimo vietose Vilniuje.

Konferencijos dalyviai įdė
miai išklausė aktualius praneši
mus: prof. V. Landsbergio Ko
munizmo byla, dr. Arvydo Anu- 
šausko Komunistinės režimų is
torijos tyrimai po Tarptautinio 
antikomunistinio kongreso “Vil
nius 2000”; Emanuelio Zinge
rio, Europos tarybos parlamen
tinės sąjungos Kultūros paveldo 
pakomitečio pirmininko, Tarp
tautinės komisijos nacistinio ir 
sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įver
tinti pirmininko Baltijos šalių 
sovietinės okupacijos suvokimas 

Reikšminga sukaktis
Atkurtajam Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Katalikų teologijos fakultetui - 
15 metų. Sis teologijos fakultetas yra vienintelis visoje Lietuvoje, priklausantis 
Katalikiškųjų studijų kongregacijai Vatikane. Fakultetas teikia pastoracinės 
teologijos, bažnytinės teisės ir krikščioniškojo švietimo magistro-licenciato bei 

teologijos daktaro laipsnius
SVETLANA ADLER

VDU Katalikų teologijos fakultetas, nuo 
1997 m. lapkričio mėn. įsikūręs atnaujintose pa
talpose Gimnazijos g. 7, rugsėjo 30 dieną, pami
nėjo 15 metų atkūrimo jubiliejų. Organizatoriai 
stengėsi paneigti visuomenėje vyraujančią nuo
monę, kad minėjimai yra labai oficialūs ir nuo
bodūs, bandydami sujungti oficialias sveikinimo 
kalbas bei pranešimus su menine programa.

Šventė prasidėjo Kauno kunigų seminarijos 
Šventosios Trejybės šventovėje, šv. Mišiomis, 
kurias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkėvičius, Apaštališkasis nuncijus Lie
tuvoje arkivyskupas dr. Peter Stephan Zurbrig
gen, vyskupai: E. Bartulis, J. Ivanauskas, R. 
Krikščiūnas, J. Preikšas ir kunigai-dėstytojai.

Po jų iškilmingas minėjimas persikėlė į 
VDU Didžiąją aulą, esančią Katalikų teologijos 
fakultete. Griežiant smuikams į salę rinkosi 
kviestiniai svečiai, universiteto darbuotojai, dės
tytojai, buvę ir esami studentai. Į renginį atvyko 
ir sveikinimo žodžius tarė: Kauno miesto mero 
pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas, VDU 
rektorius prof. Vytautas Kaminskas, Kauno ap
skrities Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros 
departamento direktorius Jonas Kurlavičius.

Pranešimus apie fakulteto istoriją skaitė 
kanauninkas doc. A. Kajackas ir doc. F. Jončys. 
Giedojo ir dainavo: Kauno kunigų seminarijos 
choras (vadovė V. Vaitkevičienė), Katalikų teo
logijos fakulteto studentai ir dėstytojas dokto
rantas Benas Ulevičius. Apaštališkasis nuncijus 
perdavė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą. 
VDU rektorius prof. V. Kaminskas savo kalboje, 
prisiminęs fakulteto istoriją, įteikė padėkos raš
tus “Už nuoširdų darbą fakulteto ir universiteto 
labui” KTF dėstytojams. VDU retorių teatro 

'pasirodymas dvelkė viduramžiais, o salėje tvyro
jo džiaugsmas ir nuoširdumas. Minėjimą apvai
nikavo visų giedamas aukštojo mokslo himnas 
Gaudeamus igjtur.

“Šis jubiliejus yra didžiulis džiaugsmas ne
Stelmužės senelis ąžuolas - reikėtų šešių 
žmonių jam apkabinti Ntr. G. Kurpio

ES teisės aktuose, L Ostrovska- 
jos Šeimos archyvas, kaip alter
natyvus šaltinis studijuojant po
litines represijas, prof. Antano 
Tylos iš Lietuvos istorijos insti
tuto Sovietinės okupacijos in- 
doktrinacijos etapai, Vytauto 
Zabielos, Vilniaus tribunolo 
pirmininko Pavėluota didžiųjų 
atgaila, L. Bondaruk Veikiantis 
ukrainietiškas antikomunizmas: 
tradicijos ir dabartis.

Apie komunistinio teroro 
pasekmes bei pavienių būdų 
tvarkymą užkertant kelią ko
munistinei ideologijai kalbėjo 
ir Vengrijos, Lenkijos ir kt. at
stovai. Labai šiltai palydėtas 
Gunterio Rudolfo pranešimas. 
Susirinkusieji vieningai prašė 
jo pranešimą išversti į lietuvių 
kalbą ir vertimą įteikti LR pre
zidentui, seimo pirmininkui, 
vyriausybės vadovui.

Gražų, įdomų pranešimą 
apie rezistenciją parengė Kazlų 
Rūdos Kazio Griniaus gimna
zijos moksleivis Algirdas Nava- 
saitis. Jis prašė Lietuvos moks
leiviją domėtis pokario įvykiais, 
partizanų pasipriešinimu, kovo
mis ir pasekti Kazlų Rūdos mo
kyklos pavyzdžiu. Rapolo Ba- 
liulevičiaus Alytaus m. politka- 
linių-tremtinių bendrijos vado
vo dėka alytiškių būrys taip pat 
dalyvavo šioje konferencijoje. 
Konferencijos pranešimai ir re
zoliucijos pateiktos spaudai.

tik Katalikų teologijos fakultetui, Vytauto Di
džiojo universitetui, bet ir visai Lietuvos akade
minei bendruomenei. Per 15 metų mes išdavė
me apie vieną tūkstantį bakalauro ir daugiau nei 
šimtą magistro-licenciato diplomų.

Šie žmonės, kaip katalikiška inteligentija, 
įsiliejo į Lietuvos visuomenę, tęsė magistratūros 
studijas kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose 
mokyklose. Švęsdami šį jubiliejų prisimename ir 
didžiuojamės visu tuo, kas yra istoriškai įvykę, ir 
prašome Dievo palaimos fakulteto ir viso uni
versiteto veiklai”, - sakė VDU Katalikų teolo
gijos fakulteto dekanas prelatas doc. dr. Vytautas 
Steponas Vaičiūnas.

-Į KANADOS ĮVYKIaFĮ

Mokytojų streikai
Britų Kolumbijos aukš

čiausias teismas paskelbė, 
kad 42,000 provincijos moky
tojų nepaisymas įsakymo grįž
ti į mokyklą yra tolygus teis
mo negerbimui. Tačiau po to 
paskelbimo mokytojai vistiek 
negrįžo į klases. Mokytojai 
priklauso provincijos mokyto
jų federacijai, kuri jau nuo 
1993 metų turi priimti jiems 
Britų Kolumbijos mokyklų 
darbdavių sąjungos primeta
mą sutartį. 2001 metais pro
vincijos parlamentas uždrau
dė mokytojams streikuoti, 
priskirdamas švietimą prie 
gyvybiškai svarbių patarnavi
mų, kurių darbuotojai neturi 
teisės streikuoti. Praeitais 
metais ligoninių tarnautojams 
atsisakius klausyti teismo 
sprendimo, provincija buvo 
atsidūrusi aklagatvyje, nes 
buvo priartėta prie generali
nio streiko, tačiau abiem pu
sėm susitarus, jo buvo išveng
ta. Mokytojų streikas palietė 
600,000 mokinių.

Kanados mokytojai suda
ro daugumą anglų kalbos mo
kytojų Pietų Korėjoje. Mano
ma, kad yra apie 10.000 anglų 
kalbos mokytojų, kurie moko 
anglų kalbos privačiose Pietų 
Korėjos mokyklose. Pasitai
ko, kad vienas iš šeimos narių 
yra profesinis ir paskirtas ang
lų kalbos mokytojas, tačiau jo 
žmona susigundo papildyti 
pajamas, nors ir nėra profesi
nė mokytoja. Todėl ten buvo 
suimta apie 150 nelegalių mo
kytojų jų namuose, darbovie
tėse ar orauosčiuose. Labai 
pasikeitė vietinių žmonių pa
žiūra į mokytojus, ir tai ne dėl 
darbo kokybės, bet dėl spau
doje ir televizijoje plintančių 
žinių apie atvykusių mokyto
jų nusikaltimus. Dauguma su
imtųjų tikisi, kad jie bus de
portuoti, tačiau kai kurie gali 
būti apkaltinti dokumentų 
klastojimu arba net ir krimi
naliniais nusikaltimais.

Pakistane vykusio žemės 
drebėjimo metu žuvo daugiau 
kaip 40,000 žmonių. Kanados 
vyriausybė tuoj pat paskyrė 
300,000 dol. nukentėjusiems 
pagelbėti. Užsienio reikalų 
ministeris Pierre Pettigrew 
pranešė, kad ši suma padidi
nama iki 20 mln. dol. Pakistano 
vyriausybei prašant, Kanada 
pasiuntė Kanados oro pajėgų 
krovininį “Hercules” lėktuvą 
su 21 tona žieminių antklo
džių. Ši pagalba yra vyriausy
bės pagalba nukentėjusiems, 
tačiau dar nėra pranešta, kiek 
prisidės Raudonasis kryžius, 
privatūs aukotojai ir įvairios 
organizacijos. Vyriausybė pa
žadėjo prisidėti su ta pačia 
suma, kurią paaukos privatūs 
aukotojai. Pradinė 300,000 
dol. suma, kuri buvo paskelb
ta pirmą po avarijos dieną, bu
vo smarkiai kritikuota Azijos 
kraštų kilmės kanadiečių ir 
kai kurių parlamento narių, 
tačiau pirmomis po žemės 
drebėjimo dienomis panašiai 
reagavo ir kitos pasiturinčios 
valstybės. Rusija, Kinija, Tur
kija ir Vokietija pažadėjo 
šelpti, bet nepranešė kaip.

Kredito kortelės per at

einančius ketverius metus 
taps saugesnėmis, nes “VISA” 
ir “MasterCard” pakeis mag
netinį laukelį kortelėje į mik
roschemą (microchip), kurios, 
žinovų nuomone, nebus gali
ma suklastoti, ir tik savininko 
įslaptintas įrašas padarys ją 
galiojančia. Ši nauja sistema 
bus įvesta, kai dauguma dabar 
naudojamų automatinių ma
šinų bus perdirbtos priimti 
naujo tipo korteles. Europoje 
jos jau yra naudojamos greta 
senojo tipo kortelių.

Minkštosios medienos 
prekyba su JAV turi sunkumų 
dėl tarifų pridėtinės. Kanados 
natūralių žaliavų ministerija 
tikisi praplatinti eksporto 
rinką tariantis dėl jų su Kinija. 
Kinija turi plačią paklausą 
žaliavoms, ypač medienai ir 
energijai. Albertos ištekliai 
dar nėra išsamiai eksploatuo
jami, tačiau tam jau yra ruo
šiamasi, nes Kanados trans
porto ministerija kartu su va
karų provincijomis jau pla
nuoja pagerinti kelius, uostus 
ir naftotiekius. Tikimasi, kad 
Kanados planuojama prekyba 
su Kinija nepakenks NAFTA 
sutartims. Lankydamasis Niu
jorke Kanados ministeris 
pirmininkas Paul Martin sa
kė, kad yra būtina draugauti 
su kaimynu, tačiau tai nereiš
kia, kad reikia jam nusileisti. 
Tiesa neturėtų pažeisti gerų 
kaimyninių santykių.

Ontario medikų draugija 
paskelbė, kad dėl jaunosios 
kartos nutukimo šios kartos 
gyvenamojo amžiaus vidurkis 
sutrumpės. Ontario vyriausy
bė uždraudė pradinėse mo
kyklose pardavinėti šokolado 
ir kitų saldumynų plyteles bei 
saldžius gėrimus, o mokiniai 
privalo turėti bent 20 minu
čių fizinę mankštą. Mokyklų 
valgyklos stengiasi paįvairinti 
valgiaraštį su sveikatingesniu 
maistu, tačiau įprotis sunkiai 
keičiasi.

Kanados statistikos de
partamentas pranešė, kad 
universiteto studentų skaičius 
pašoko daugiau nei 6%. Apie 
70,000 studentų buvo iš už
sienio, iš kurių 24,000 iš Azi
jos. Moterys viršijo vyrus san
tykiu 6:4. Daugiausia pasi
rinktos šakos buvo verslo, 
įmonių vadovybės ir admi
nistracijos. Kompiuterių ir 
matematikos srityje studentų 
sumažėjo daugiau kaip 3%.

Kanados viešo translia
vimo korporacija (CBC) po 
15 mėnesių derybų ir beveik 
du mėnesius trukusio darbuo
tojų išskyrimo iš transliavimo 
ir su juo susietų darbų, pasira
šė sutartį su Kanados žinia- 
sklaidos sąjunga. Tarnautojai 
gaus algos pakėlimą ir bus ga
rantuotas pagal sutartį dir
bančių asmenų kiekis, nevir
šijantis 9.5% nuolatinių tar
nautojų. Konflikto metu CBC 
tęsė darbą vadovaujančio per
sonalo pagalba. Žinios ir pa
kartojamos programos užpil
dė transliacijų laiką. Grįžo ir 
Kanadoje mėgstamas ledo ri
tulio transliavimas, kuris dėl 
tų nesutarimų buvo nutrūkęs 
ištisus 16 mėnesių. AKV
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Masu irvmii
SAUGOS ORO ERDVĘ

Nuo spalio Baltijos vals
tybių oro erdvės kontrolės mi
siją iš Vokietijos lakūnų perė
mė JAV kariai su keturiais F- 
16 “Fighting Falcon” naikin
tuvais. Rugsėjo 30 d. Šiaulių 
kariniame aerodrome Zok
niuose surengtos ŠAS (NA
TO) karių kontingentų, daly
vaujančių oro policijos misi
joje, pasikeitimo iškilmės. 
Praėjusių metų kovo mėnesį 
Šiaurės Atlanto taryba patvir
tino šią misiją tinkamų pajė
gumų neturinčiose Baltijos 
valstybėse. ŠAS sąjungininkai 
paeiliui siunčia misijai į Zok
nių oro bazę savo lėktuvus, 
lakūnus ir aptarnaujantį per
sonalą. Baltijos valstybių oro 
erdvę anksčiau yra saugoję 
Belgijos, Danijos, Didžiosios 
Britanijos, Norvegijos ir Olan
dijos kontingentai.

MOKOSI SUAUGUSIEJI
LGTIC žiniomis, Lietu

voje sparčiai daugėja besimo
kančių suaugusiųjų - nuolat 
auga 25-64 metų amžiaus as
menų dalyvavimo formaliuo
se ar neformaliuose moky
muose skaičius. 2002 m. Lie
tuvoje mokėsi 3.3% suaugu
siųjų, 2003 m. - 4.5%, o 2004 
m. - 6.5%. “Eurostato” duo
menimis, pagal 25-64 metų 
amžiaus asmenų, kurie mokė
si per paskutines keturias sa
vaites, rodiklio augimą 2003- 
2004 m. Lietuva yra ketvirtoje 
vietoje tarp Europos sąjungos 
valstybių. Lietuva, turėdama 
2% besimokančiųjų skaičiaus 
rodiklio augimą, lenkia 21 ES 
valstybę ir viršija bendrąjį ES 
besimokančių suaugusiųjų 
skaičiaus augimo vidurkį, ku
ris yra tik 0.7%. Sparčiau negu 
Lietuvoje besimokančių suau
gusiųjų per metus padaugėjo 
tik Liuksemburge (3.1%), 
Slovėnijoje (2.8%) ir Italijoje 
(2.1%). ES 25-64 metų am
žiaus asmenų, kurie mokėsi 
per paskutines keturias savai
tes, rodiklio vidurkis 2004 m. 
yra 9.9%. ES siekia, kad iki 
2010 m. besimokančių suau
gusiųjų šioje amžiaus grupėje 
vidurkis būtų 12.5%, praneša 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos Suaugusiųjų švie
timo sektorius.

PADIDĖS DRAUDIMO 
FONDAS

ELTA-LGTIC skelbia, 
kad 2006 m. Privalomojo svei
katos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto, iš kurio ap
mokamos sveikatos priežiūros 
įstaigų paslaugos, planuoja
mos pajamos ir išlaidos sieks 
2.87 bin. litų - 21.6% daugiau 
nei numatyta šiais metais 
(2.36 bin. litų). Lietuvos vy
riausybė spalio 12 d. patvirti
no PSDF 2006 m. biudžeto

įstatymo projektą. Jį dar turi 
patvirtinti seimas. Valstybės 
biudžeto įmokos ir paskirsty
mai PSDF biudžete sudarys 
829.5 mln. litų - 17.6%. (124 
mln. litų) daugiau nei šiemet. 
Valstybės įmokos už asmenis, 
draudžiamus valstybės lėšo
mis, kitąmet turėtų sudaryti 
beveik 611.1 mln. litų. Di
džiausia PSDF biudžeto lėšų 
dalis skiriama asmens sveika
tos priežiūros paslaugoms ap
mokėti. 2006 m. tam numato
ma skirti 1.89 bin. litų - ket
virtadaliu daugiau negu šiemet.

SVARBIOS PAREIGOS 
LIETUVIUI

Lietuvos valstybinio pa
tentų biuro direktorius Rim
vydas Naujokas Ženevoje vy
kusiame susirinkime išrinktas 
Pasaulinės intelektinės nuo
savybės organizacijos (WIPO) 
Paryžiaus sąjungos vicepirmi
ninku. Pasak URM Spaudos 
ir viešųjų ryšių skyriaus, tai 
didelis Lietuvos, kuri įstojo į 
šią organizaciją 1992 metais, 
laimėjimų pripažinimas. Že
nevoje spalio 5 dieną darbą 
baigusioje WIPO susitikime, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
delegacija, patvirtinta 2006- 
2007 m. programa ir biudže
tas, apsvarstyta daug kitų 
svarbių klausimų pramoninės 
nuosavybės ir autorių teisių 
srityje. Valstybės narės patvir
tino WIPO kontrolės komite
to įsteigimą ir pritarė Jungti
nių Tautų išorinės kontrolės 
rekomendacijoms. Tuo pačiu 
metu vyko Patentinės koope
racijos sutarties Techninio 
bendradarbiavimo komiteto 
dvidešimt pirmoji sesija. Pla
čių diskusijų susilaukė WIPO 
plėtros klausimas, kuris dėl 
besivystančių ir išsivysčiusių 
valstybių konfrontacijos išlie
ka atviras. Susirinkimų metu 
buvo siūlyta surengti trans
liuojančių organizacijų teisių 
apsaugos diplomatinę konfe
renciją 2006 m.gruodį arba 
2007 m. pradžioje.

VOGTAS METALAS
LGTIC skelbia, kad Ro

kiškio rajone pareigūnai apti
ko nelegalią metalo supirktu- 
vę, joje - net 1.5 tonos vogtų 
aliumininių laidų, o iš viso so
dyboje rasta per 2 tonos, kaip 
spėjama, neleistinai įsigyto 
metalo. Pasak Rokiškio elekt
ros tinklų rajono viršininko 
pavaduotojo Alvydo Šulsko, 
pernai elektros tiekėjai dėl 
vagysčių patyrė 175 tūkst. litų 
nuostolių, o šiais metais vagys 
jau išleido 7 tonas transfor
matorinės alyvos, sugadino 14 
transformatorinių, nuostolis - 
apie 131,000 litų. Be to, šie
met vagys jau nukabino 108 
kilometrų ilgio aliumininių 
elektros oro linijų laidų už 
227,000 litų. RSJ

Lietuvos banko 1000 tiražu išleista 500 Lt moneta, skirta
Valdovų rūmams Ntr. S. Sajausko

Kyla jaunimo rūmai
Lemonte prie Čikagos dygsta Jaunimo rūmai. 

Jie bus užbaigti 2006-jų pradžioje
EDVARDAS ŠULAITIS

Daug kas iš mūsų tautiečių sakė, jog pastatas 
su sporto salėmis mūsų jaunimui nėra reikalingas. 
Kiti, kurie nors ir rėmė tokį projektą, iš anksto bu
vo jį “nurašę”, kaip nerealų. O buvo ir tokių, kurie 
net patys nežinodami priežasties, buvo prieš tokią 
statybą nusiteikę.

Tačiau opozicija pralaimėjo. Statybos darbai 
vyksta pagal planą ir 2006-jų pradžioje šis pastatas, 
kurio daugelis Čikagos bei apylinkių lietuviai laukė 
jau bent 50 metų, bus atidalytas.

Spalio mėnesio pirmomis dienomis teko lan
kytis rūmų statybos vietoje ir pamatyti rūmų staty
mo eigą, visą aplinką, su kuria kasdien susiduria 
PL Centro gyventojai.

Vaizdas nėra labai mielas akiai, tačiau tai tik 
laikinas dalykas. Kai šiomis dienomis kalbėjomės 
su projekto pradininku ir jo vyriausiu vykdytoju dr. 
Donatu Siliūnu, jis atsiprašė gyventojus už tuos lai
kinus nepatogumus. Jis sakė: “Blogiausi dalykai jau 
baigiasi”. Jau netrukus bus išpiltas asfaltas, o lap

kričio 12 d. yra ruošiama talka, kurios metu bus pa
sodinti medeliai, sutvarkyta aplinka.

Šiuo metu jau yra įvykdytas trečdalis viso pro
jekto. Iki Padėkos šventės (lapkričio 24 d.) yra pla-_ 
nuojama ant statomų rūmų uždengti stogą. Tada 
bus koncentruojamasi vidaus darbams, apdailai 
žiemos mėnesiais.

Pagal statytojų planą, viskas turėtų būti baigta 
iki 2006 m. vasario pabaigos. Tada pastatą greitai 
bus galima pradėti naudoti sportui (bus dvi norma
laus dydžio krepšinio salės), didesniems koncer
tams bei kitiems renginiams. Jau dabar yra galvoja
ma apie iškilmingą rūmų atidarymą, kuris turėtų 
įvykti apie Velykas. Planuojama įvairi programa su 
menine dalimi, kurią turėtų atlikti “Dainavos” an
samblis.

Dr. D. Siliūnas pažymėjo, kad viso šio projek
to įgyvendinimas kainuos apie 2 milijonus dolerių, 
šiek tiek daugiau’ negu anksčiau buvo galvota (vis 
kyla medžiagų ir paslaugų kainos). Jis džiaugėsi, 
kad šiuo metu kasoje turime 650 tūkst.dolerių gry
nais. Tikisi, kad visi, kurie buvo pasižadėję šį pro
jektą remti, ištesės. Be to, laukiama ir naujų auko
tojų. Norintieji vienaip ar kitaip prie šio projekto 
užbaigimo prisidėti arba gauti daugiau informacijų, 
gali keiptis į patį dr. D. Siliūną tel. 630 852-3204.

Ispanijoje, šalia Segovios Alkazaro tvirtovės, Toronto volungietės 
Gražina Laurinaitytė ir Jolanta Burbaitė

Ntr. J. Kriščiunienės

Hamilton, ON
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

• Sekmadienį Mišios 9 v. ry
to lietuvių kalba, 10 v. ryto lietu
vių kalba, 11 v. ryto anglų kalba; 
kasdien 9 v. ryto lietuvių kalba.

• Aušros vartų parapija ieš
ko žmogaus, kuris apsiimtų para
pijos klebonijos ir aplinkos tvar
kymo. Norinčius prašome kreip
tis pas kleboną Audrių Šarką, 
OFM, tel. 905 512-9101.

KLK MOTERŲ DRAUGUOS 
Hamiltono skyriaus valdyba kviečia 
visus bendruomenės narius į pėdos 
specialisto (chiropodisto) dr. Ro
berto Nekrašo, paskaitą. Ji vyks 
spalio 23 d. po 10 vai. Mišių, parapi
jos mažojoje salėje. Po paskaitos visi 
galės pasivaišinti kavute ir pyragais. 
Po to vyks KLK Moterų draugijos 
visuotinis narių susirinkimas. M.E.

A.a. ALBINAS STASEVI- 
ČIUS mirė Hamiltone. Jo atmi
nimui, reikšdami užuojautą vi
siems giminaičiams ir draugams, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$20 - Z. Čečkauskas, P.A. Ar- 
monai, J. Krištolaitis. J.K.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► {AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, OnL TEL. (905) 648-9176

PF/ft/HČT FOUR SEASONS 
MZ/FirXV REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinktalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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“Lito” 50-ties metų sukakties pokylyje Montrealyje spalio 1 d. (antra iš k.) Rūta Pocauskaitė- 
Rudinskienė, vakaro programos vedėja ir buvusi “Lito” valdybos pirmininkė 23 metus, su “Lito” 
nariais Ntr. P. Pingitore

Lietuvių fondo rūpesčiai

© LIETUVIAI PASAULYJE

EDVARDAS BULAITIS
Rudenį yra gausiau ir Lietu

vių fondo renginių. Neseniai ši ■ 
organizacija buvo suruošusi Gol
fo dieną, kuri gražiai pasisekė. 
Šio renginio proga naujoji LF 
tarybos narė Jūratė Budrienė 
buvo paskyrusi prizą - 100 dol. 
vertės LF narystę. Jis buvo trau
kiamas per Golfo dienos vaka
rienę ir laiminguoju buvo Vy
tautas Šimkus.

Dabar LF vadovybė nori po
puliarinti mintį, jog tokie prizai 
arba dovanos tinka visiems ir vi
sur, pvz. krikštynų, gimtadienių 
bei kitų jubiliejų proga.

Vienas didžiausių rudens se
zono LF renginių yra metinis po
kylis. Jis šiemet įvyks lapkričio 5 
d. PL Centro Lemonte didž. sa
lėje. Jame bus įteikta ir LF dr. A. 
Razmos vardo švietimo premija, 
kuri buvo jau paskirta A.P.P.L.E. 
organizacijai.

Bus ir studentams stipendijų 
čekių įteikimas, vakarienė, šokiai 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

FTl A TT A LIETUVIŲ KREDITO Į /\ I KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIU

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% Asmenines nuo................ 4.70%
santaupas........................ 1.00% nekiln. turto 1 m...................4.70%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ............. 1.50%
180 dienų indėlius ............1.55%
1 m. term, indėlius...........2.50% •Nemokami čekių sąskaitų
2 m. term, indėlius........... 2.75% apmokėjimai
3 m. term, indėlius ...... .3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40% • Narių santaupos
5 m. term, indėlius........... 3.85% apdraustos TALKOS
RRSP ir RRIF atsargos kapitalu
(Variable)............................ 1.00% 3 m/n dol. jr Kanados
1 m- jnd................................ 2.50% valdžios iki $100,000.00
2 m. ind................................2.75% sumos draudimu
3 m. ind................................3.00%
4 m. ind................................3.40%
5 m. ind................................3.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca

ir kiti įvairumai. Šie pokyliai vi
sada sutraukia pilną salę žmonių. 
Tad reikia vietas rezervuoti 
skambinant į LF raštinę tel. 630 
257-1616. .

LF raštinė yra įsikūrusi 
14911127th Street, Lemonte (PL 
Centro rūmuose). Ją pasiekė 
Šveicarijos LB valdybos raštas, 
kuriame ji dėkoja LF nariams už 
finansinę paramą Alpių lietuviai 
knygos išleidimui. Šioje knygoje 
sudėta 1999-2005 metų laikotar
pio Šveicarijos lietuvių bendruo
menės archyvinė medžiaga.

Pagaliau jau yra paskirstyta 
2005 m. LF parama žiniasklai- 
dai. Kaip jau buvo skelbta, šiam 
reikalui atidėta 60,000 dolerių, 
kurie dabar jau atiteks konkre
tiems gavėjams - spaudai, televi
zijai, radijo programoms.

Čia minimas paskirstymas 
dar turės būti patvirtintas LF ta
rybos narių posėdyje, kuris įvyks 
spalio 25 d., o žiniasklaida apie 
tai sužinos spalio 26 d. rengia

moje LF spaudos konferencijoje 
PL Centre, Lemonte. Naujoji 
Lietuvių fondo pirmininkė Sigita 
Balzekienė, nepaisydama kitų 
įsipareigojimų šeimoje bei tarny
boje, daug laiko skiria LF. Ir ji vi
sa tai daro be atlyginimo, kaip ir 
kiti valdybos ir LF tarybos nariai.

Sigitos vienas iš pagrindinių 
užsimojimų yra LF įvaizdžio pa
kėlimas, nes trintis su Lietuvių 
bendruomenės atstovais Lietuvių 
fondui gerokai pakenkė. Ji nese
niai, dalyvaudama JAV LB tary
bos sesijoje Detroite, pabrėžė, 
kad laikas užkasti kovos kirvukus.

BPL Import/Export Į
SIUNTINIAI i LIETUVA fe fe

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
St. Petersburg©, FL, Lie

tuvių klubo popietėje rugpjū
čio 28 d. prisimintas poetas, 
Sibiro tremtinys, žurnalistas 
ir buvęs Lietuvos seimo narys 
a.a. Vytautas Cinauskas, prieš 
keletą metų lankęsis ir šiame 
lietuvių telkiny, staiga mirė 
birželio 7 d. sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Gimęs Pandėlyje, 
būdamas 11 metų kartu su šei
ma ištremtas į Sibirą. Ten grei
tai mirė tėvas ir du maži bro
liukai. Septyniolikos metų 
parbėgo į Lietuvą, mokėsi 
gimnazijoje, bet po metų vėl 
buvo ištremtas į Sibirą sun
kiems miško darbams. Į Lietu
vą sugrįžo 1956 m. Jau nepri
klausomoje Lietuvoje V. Ci
nauskas išleido tris poezijos 
knygas. Buvo Lietuvos kultū
ros fondo narys, Tremtinių 
grįžimo fondo valdybos pir
mininkas, 1996-2000 m. seimo 
narys, priklausė Lietuvos rašy
tojų draugijai, apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordinu. Jo eilė
raščiai kalbės mums ir mūsų 
vaikams, kurie tikime, niekad 
nepatirs, bet ir neužmirš tų 
baisių išmėginimų, kuriuos 
Lietuvai teko patirti anuomet, 
- rašė nekrologe sūnus Gytis.
Gudija

Rimdžiūnų ir Pelesos lie
tuvių mokyklų bibliotekos 
praturtėjo dr. Jono Adomavi
čiaus sveikatos patarimų kny
gomis Kvieslys sveikaton — 11 
tomų. Lietuvių kaimo žmo
nės, kaip rašoma laikraštyje 
Lietuvių godos 2005 m., 7 nr. 
yra dėkingi mokiniams - knyg
nešiams, kurie platina Ado
mavičiaus Kvieslį. Rimdžiūnų 
mokyklos mokytoja A. Valie- 
nė taipogi su gyventojais ap
taria knygas Kvieslys sveika
ton. Susitikimuose pati moky
toja ir mokiniai paskaito kny
gų ištraukas senesniems žmo
nėms. Pastarieji džiaugiasi ir 
yra labai patenkinti. Kvieslio 
sveikaton pirmame tome ra
šoma: “Artindamiesi prie tre
čiojo tūkstantmečio, mes turi
me veikti, kad apsaugotume 
savo, žmonijos ir žemės ateitį. 
Mes galime kiekvieną dieną 
paversti auksine diena, kiek
vienus metus auksiniais me
tais (...) reikia rūpintis ir veik
ti, kad visi vaikai galėtų tapti 
normaliais žmonėmis. Nuolat 
rūpinkimės vaikais, ir pasaulis 
versis ant kito šono, o mes su 
juo kartu”.
Britanija

Du lietuvių statybininkai 
Darius Salomon, 25 metų, ir 
Gediminas Karskis, 21 metų, 
apiplėšinėjo ir terorizavo per 
du mėnesius prekybininkus 
rytiniame Londone, kaip ra
šoma East London Advertiser 
leidiny, rugsėjo 8 d. laidoje. 
Jie abu į Londoną atvyko už
sidirbti pinigų. Ypač beviltiš
kas buvo Darius Salomon, nes 
sunkiai sirgo jo sūnus Lietu
voje. Negavę darbo, nutarė 
plėšikauti, neatsisakant ir 
smurto veiksmų. Jie, pasak 
laikraščio, apiplėšdavo preky
vietes, nepaisydami kam jos 
bepriklausytų - jų pačių bend
ruomenei, kitiems ateiviams 
ar šiaip gyventojams. Jie siau
tė rytiniame Londone ir jo 
apylinkėse. Pvz. Karskis vie

noje parduotuvėje grasino 
moterį nušauti. Išsigandusi 
padavėja padavė plėšikui 100 
svarų. Vėliau jis išėjo iš par
duotuvės su 330 svarų, kai dir
bančiai tarnautojai įrėmė re
volverį į krūtinę. Salomon 
grasino vyno parduotuvės tar
nautojams rėkdamas, kad ga
lįs juos nušauti, galįs juos už
mušti. Bet tegavo tik 40 svarų. 
Jiedu atliko ir kitų apiplėši
mų. Bet paskutinis apiplėši
mas Londono centre nepavy
ko. Plėšikus pastebėjo drąsus 
londonietis Adrian Stephen ir 
pradėjo juos sekti. Nešiojamu 
telefonu prisišaukė policiją. 
Abu plėšikai buvo suimti. Tei
sėjas Bard, nuteisdamas juos, 
sakė: “Jūsų nusikaltimai buvo 
pasibjaurėtini. Jūs sugriovėte 
žmonių gyvenimą ir tai už ke
lis šimtus svarų. Salomon pri
sipažino su ginklu rankose pa
daręs šešis apiplėšimus, o 
Karskis - 4, bet ginklu įskau
dinęs nuskriaustuosius. Salo
mon nuteistas kalėti 10 metų, 
Karskis - 11 metų. Buvo pasa
kyta, kad jiems būtinai reikės 
atlikti pusę bausmės ir po to 
tuoj pat bus siunčiami bausmę 
atlikti Lietuvoje.
Afganistanas

Gintė Damušytė rugsėjo 
8 d. paskirta Lietuvos para
mos ir projektų Afganistane 
koordinatore. Vienas iš jos 
uždavinių bus Lietuvos vado
vaujamos Goro provincijos 
atkūrimo grupės civilinė veik
la, teikianti paramą žmonėms, 
plėtojanti humanitarinius su
manymus. Svarbi jos misija 
bus skatinti ir kitų valstybinių 
bei ne valdžios organizacijų 
dėmesį veiklai Goros provin
cijoje. Lietuvos grupę šioje 
provincijoje sustiprino Užsie
nio reikalų ministerijos diplo
mato D. Baublio vadovauja
ma speciali komisija. Jos pag
rindinė užduotis - ryšių palai
kymas su šios provincijos poli
tiniais, kariniais ir religiniais 
vadovais. Tikima, kad Goro 
provincijoje pradės darbuotis 
ir Lietuvos Policijos departa
mento pareigūnai. Visa tai 
prisidės prie Lietuvos vaid
mens didinimo plėtojant eu- 
roatlantinės bendruomenės 
bendradarbiavimą su ŠAS 
(NATO) rytinio pasienio vals
tybėmis. G. Damušytė buvo 
pirmoji Lietuvos nuolatinė at
stovė Šiaurės Atlanto tary
boje.

Afganistane neseniai^ vy
ko rinkimai. Kartu su ŠAS 
(NATO) delegacija rinkimus 
stebėjo ir R. Juknevičienė, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių partijos) atsto
vė. Pasak jos, rinkimai vyko 
nuostabiai ramiai, nors jiems 
priešingi talibanai siūlė rinki
mus boikotuoti. Aktyviai bal
savime dalyvavo ypač moterys 
- balsavo 80% turinčių teisę 
balsuoti ir dėl to labai džiau
gėsi. Balsavimas ramiai ir gy
vai praėjo ir Goro provincijo
je, kur lietuvių kariams vado
vauja pik. G. Zenkevičius. 
Eilės prie balsavimo punktų 
susidar.ė nuo ankstyvo ryto. 
Lietuvos kariai ir kitų valsty
bių kariai balsavimo priežiū
roje nedalyvavo, nes saugumą 
užtikrino Afganistano policija 
ir kariuomenė. (ELTA) J.A.

http://www.talka.ca
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Daug kentėjęs, daug sukūręs
Kunigas Stasys Yla

PILYPAS NARUTIS-ŽUKAUSKAS
Studijuodamas gyvenau senamies

tyje, Valančiaus g. 19, prie katedros. 
1943 m. kovo 23 d. atėjo pas mane me
dikas studentas Bronius Stasiukaitis, 
kuris eidamas iš netoli esančios ligoni
nės praktikos darbų, kaip visada, užsu
ko pas mane. Norėjo pasidalinti žinio
mis. Vokiečių potvarkiai, mobilizacija 
jaunimo į frontą, buvo tų dienų tema, 
mūsų rūpestis: norėjo pasitarti, kaip 
reaguoti...

Mums besikalbant pasigirdo smar
kus beldimasis į mano duris. Atidariau. 
Įsibrovė trys uniformuoti vokiečiai po
licininkai - gestapininkai. Vieną iš jų 
jau pažinojau - tai Robertas Šveiceris. 
Jau du kartu aš ir B. Stasiukaitis buvo
me jo areštuoti. R. Šveiceris nuvežda
vo į Gestapo rūmus pas Miulerį, kuris 
patardydavo. Bet paskutinį kartą pa- 
tardęs mane ir Br. Stasiukaitį uždėjo 
man ir Broniui karantiną - negalima iš 
Kauno niekur išvažiuoti.

Dabar Robertas Šveiceris įėjęs 
man tik pasakė: “Areštuoju. Atiduok 
ginklus!” Atsakiau, kad neturiu. Ir tuoj 
paprašiau, kad išleistų studentą (B. 
Stasiukaitį), aiškindamas, kad su juo 
norėjau kartu pasiruošti egzaminams. 
Pasakė jam: “Išeik!” Atsidusau, kad 
likau vienas. Šį kartą nedarė kratos, 
kaip prieš tai būdavo, bet liepė: 
“Pasiimk šiltesnius drabužius, ap
siaustą!”

Su gestapišku aštrumu įstūmė į 
gestapišką automobilį ir nuvežė į Ges
tapo rūmus. Skubino. Prie Gestapo rū
mų išstūmė ir skubiai nuvedė mane 
tiesiai į rūsį, į tamsią kamerą, kurią jau 
pažinojau. Buvau joje prieš porą mė
nesių. Atrakino tamsios kameros duris 
ir įstūmė. Tamsu. Nieko nemačiau, bet 
tuoj pajutau, kad čia ne vienas esu. Pa
sisakiau: “Esu Pilypas Žukauskas!” At
sakė: “Kunigas Stasys Yla”.

Nustebau. Jis juk joks mano drau
gas. Net nepažįstamas. Niekada nebu
vau su juo susitikęs, tik pavardę girdė
jęs. Tuojau kilo klausimas: kodėl jį pri
jungė prie mano bylos? (Galvojau, kad 
vėl areštuoja tuo pačiu reikalu, kaip 
anksčiau: kaltino, kad aš spausdinu an- 
tinacinius atsišaukimus). Taip man 
mintyse pynėsi viskas: praeities areštai 
ir bylos, nes galvojau dar, kad šis areš
tas yra mano buvusių bylų tęsinys ir 
nesugalvojau, kaip jie galėjo kun. S. 
Ylą prijungti prie mano bylų. Ir truputį 
džiaugiausi, kad Gestapo suklydo... ga
lėsiu gintis...

Toks tad pirmasis susitikimas ir su
sipažinimas su kun. Stasiu Yla. Šis susi
tikimas su kun. Stasiu Yla buvo nauja 
Lietuvos įkaitų medžioklė.

Berlyno įsakymu, Gestapo Lietu
voje turėjo parinkti ir suimti pačius iš
kiliausius Lietuvoje asmenis... Tai buvo 

ne mano buvusios bylos tęsinys. Tai vi
sai kitos apimties areštai. Tai buvo Lie
tuvos įkaitų kelionių į Stutthofo kon
centracijos stovyklą pradžia. Manęs vi
sai netardė, tik parodė mane Jaegeriui 
(Gestapo viršininkui), kuris tik pamojo

Kun. Stasys Yla

pirštu (turbūt tas reiškė - “matau”).
Tai buvo specialus Berlyno įsaky

mas. Lietuvos jaunimas nesidavė mobi
lizuojamas, niekas neatėjo į mobilizaci
jos punktus... Buvo imami Lietuvos 
įkaitai. Berlyno buvo įsakyta Lietuvos 
Gestapui parinkti 50 įkaitų iš Lietuvos. 
Taip pasitaikė man ir kun. Stasiui Ylai 
susipažinti ir po to ilgai būti kartu.

Stutthofe man ir jam teko gulėti 
vienoje siauroje lovytėje, antrame 
aukšte. Kai norėdavome apsiversti jis 
ar aš ant kito šono, reikėjo kartu vers
tis. Pas jį, po sunkių dienos darbų išvar
gusį, dar ateidavo kaliniai išpažinčių. 
Kadangi jis mokėjo vokiškai ir prancū
ziškai, tai pas jį ateidavo daug svetim
taučių (vokiečių, norvegų, danų, pran
cūzų ir kitų politinių kalinių): Taip ir 
nežinau, kiek ilgai jis tų išpažinčių 
klausydavo, nes aš ant šono atsigulęs 
tuojau knarkdavau... O jis?...

Taipjau lėmė, kad aš kartu su kun. 
Stasiu Yla, kaip ir su kun. Alfonsu Lip- 
niūnu, žygiavome per audras ir sniego 
pūgas...

Labiausiai prisimintina 1945 m. 
sausio 25 d., kada anksti rytą mus Stutt
hofo stovykloje miegančius prižadino 
SS-manas: “Aufstehen... in fūnf Minu- 
ten vorbereiten...” Keltis... per penkias 
minutes pasiruošti! Buvo šaltas sausio 
mėnesio rytas. Žiemos vidurio metas, 
snigo... Mūsų Lietuvos įkaitų grupę 
įjungė į tūkstantinę Stutthofo kalinių 
masę... Sovietų armija artėjo. Dancigo 
pusėje matėsi gaisrai ir girdėti buvo 
patrankų šūviai, sprogimų dundesiai... 
SS-manai ir jų šunys apsupo visą tūks
tantinę kalinių minią ir... “Schnell... 
schnell...” (skubiai, skubiai) nuolat ra
gino brendančius per sniegą..., o šunys 

iš visų pusių kaukšėjo ir atsiliekančius 
kandžiojo... Sniegas iki kelių... Pūga... 
Aštrus vėjas...

Išvarė iš Stutthofo... per laukus 
'aplink Dancigą. Matyt, per miestą 
nenorėjo žygiuoti, kad gyventojai ne
matytų kalinių. Po keleto valandų to
kio žygio pasigirdo šūviai: atsiliekan
čius keletą žingsnių kalinius ėmė šau
dyti... Žygiuojant tolyn atsiliekančių 
kalinių daugėjo ir šūvių vis dažnėjo... 
Mūsų lietuvių grupelė toje kalinių ma
sėje stengėmės laikytis kartu, susikabi
nę bridome per sniegą... kun. Stasys 
Yla, B. Sruoga, V. Jurgutis, kun. A. 
Lipniūnas, M. Mackevičius... ir kiti, 
kuprinėles užsidėję ant pečių, glaudė
mės vienas prie kito ir tempdami žy
giavome... taip trejetą dienų... Sruoga 
ir Jurgutis jau pradėjo pristigti jėgų ir 
sakė: “Atsilikim - tegu nušauna - neat- 
laikysim”. Pribuvo prie jų Šernas (jis 
ūkininko vaikas) ir vienas iš jaunesnių 
mūsų grupėje prisistatė prie jų, paėmė 
nuo jų kuprines ir įsikabinęs padėjo 
jiems žygiuoti... Taip mes viens kitam 
padėdami ir vienas kitą tempdami žy
giavome vos kojas per pusnis vilk
dami...

Taip B. Sruoga, kun. S. Yla, M. 
Mickevičius, kun. A. Lipniūnas, Ger
mantas ir aš netoliese... žygiavome... 
Sniego pūga ir aštrus vėjas... bėrė 
sniegą į akis ir veidus,... vos paėjome... 
Girdžiu, Mackevičius vienu momentu 
prabyla: “Sakykit kunigai, ar manote, 
kad Kristus kentėjo labiau negu mes 
dabar?”... Vėjas kaukdamas toliau žėrė 
mums į akis, į veidą aštrų sniegą ir jo 
tuos žodžius nusinešė... Visi tylėdami 
ir susikaupę iš paskutinių jėgų žygiavo
me tolyn tolyn tylėdami... Lenkai šį 
Stutthofo kalinių žygį vėliau vadino 
“Žygis per mirtį!” Iš 1000 kalinių mi
nios po kelių dienų liko 400... Daugiau 
kaip pusė kalinių pasiliko amžiams 
kašubų žemėje...

Taip keliavome kartu porą savai
čių. Kai kuriom dienom buvo saulėta, 
ramu, ir galvojome sulaukę progos, 
kaip ir visi kaliniai, pasprukti iš kolo
nos. Ir tokia proga pasitaikė po dviejų 
savaičių kelionės. Pabėgome kartu, 
apie vienuolika mūsų grupės, rizikuo
dami savo gyvybe, iš SS-manų varomų 
koncentracijos stovyklos kalinių kolo
nų Lenkijoje, Pucko miestelyje.

Visi mes į laisvę išsprūdę jau turė
jom savo viziją, kaip toliau gyventi, nes 
kiekvienas turėjo savus rūpesčius kaip 
ir visi gyvenantieji sovietinėje “glo
boje”. Buvau apie metus Lenkijoje. Po 
to pasiekiau Amerikos okupuotą Vo
kietiją. Vėliau aš su šeima emigravome 
į Ameriką. O čia vėl susitikau su kun. 
S. Yla ir Amerikoje dažnai susitikda
vome, nors jis apsigyveno Putname 
(Connecticut), o aš su šeima Čikagoje, 

Illinois. Kun. S. Yla mėgdavo atva
žiuoti į Čikagą gal todėl, kad jis ir aš 
jautėme savotišką moralinę pareigą 
kartu kentėjusius ir žuvusius draugus 
pagerbti, ruošiant minėjimus pristatyti 
juos lietuviškajai visuomenei... Jo pa
mokslais Čikaga džiaugdavosi ir į mi
nėjimus minios suplaukdavo.

O tie minėjimai prasidėjo taip. 
Kun. S. Yla atsiuntė man laiškutį kovo 
mėnesio pradžioje, kad jis atnašaus šv. 
Mišias Putname kovo 13 d.: “Pilypai, 
pasimelsk tą dieną ir tu...” (tai mūsų 
arešto diena). Bet man kilo sumany
mas, kad reiktų iškilmingiau pažymėti 
Lietuvos įkaitus, kalintus ir žuvusius 
Stutthofe. Atrašiau kun. Ylai: “Aš su- 
ruošiu platesnį minėjimą Čikagos jau
nimo centre ir tu atvažiuok šv. Mišių 
laikyti Čikagoje ir pakalbėti”. Tas mano 
sumanymas jam patiko. Atrašė: “Gerai. 
Atvažiuoju...”

Taip suruošėme nemažai didingų 
minėjimų Čikagoje, pagerbdami Lietu
vos įkaitus Stutthofe ir visus politinius 
kalinius ne tik nacių, bet ir Sibire bol
ševikų nukankintus, kartu siekdami 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. 
Čikagos lietuvių visuomenė rėmė, ir 
masė lietuvių pripildydavo Čikagos 
jaunimo centrą.

O kai kun. S. Yla tapo Ateitininkų 
federacijos dvasios vadu, buvo ir lietu
vių jaunimo dvasios vadu, kartu reng
davome kurį laiką stovyklas ir susitik
davome Dainavoje. Su kun. S. Ylos 
talka (prisidėjo ir prof. S. Sužiedėlis) 
parašėme 1960 m. jaunučių ir jaunių 
ateitininkų programą. Tai buvo galbūt 
pirmasis posūkis papuošti At-kų fede
raciją nauja šaka - jaunučiais. Ir štai 
1960 m. At-kų kongreso eisenoje Čika
goj rikiuotėje jau ėjo ir jaunučiai atei
tininkai.

Galiausiai, t aip j du Dievulio buvo’ 
lemta, kad man teko būti kartu - ir 
paskutinėse kun. Stasio Ylos mirties 
valandose.

Atvažiavo jis pas mane į Čikagą iš 
Putnamo, kaip kasmet. Tik šį kartą 
atvažiavęs ėmė skųstis, kad jam silpna, 
blogai jaučiasi. Pamatavome tempera
tūrą. Kūno temperatūra nebuvo grės
minga, bet kadangi matėsi, jog jis silp
nas ir dar skundėsi, ko anksčiau iš jo 
lūpų negirdėdavau, tai pasiūliau ir nu
sprendėme, kad jis nuvyktų pasitarti ir 
kartu aplankytų dr. P. Kisielių, o jis 
kaip daktaras gal geriau patartų. Ve
žiau... Ir štai - pasirodo, kad tai buvo 
paskutinės mano su kun. Stasiu Yla 
buvimo valandos...

Po to sužinojau, kad kun. Stasiui 
Ylai Putname tik ką buvusi daryta krū
tinėje operacija. Jis man nesisakė, ir aš 
to nežinojau, nes gal, užuot pas dr. P. 
Kisielių, būčiau vežęs jį tiesiai į ligoni
nę. Šį kartą kraujo išsiliejimas krūti
nėje buvo grėsmingas - kun. Stasys 
Yla mirė.

Kun. Stasys Yla buvo Putnamo 
seselių vienuolyno kapelionas ir 
palaidotas Putnamo seselių vienuolyno 
kapinėse.

Sį TEVISKES /I IVIRIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

♦ tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
♦ išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 

pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

♦ apsakymus, knygų, filmų recenzijas, koncertų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...

* naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: “Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 ♦ Faksas: 905-290-9802 * E-paštas: tevzib@pathcom.com

mailto:tevzib@pathcom.com
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Ryškiu šviesuliu sušvitęs
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, gimęs prieš 130 metų
ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Kuo plačiau sparnus išskės, kuo didesnį 
ratą apsuks, tuo bus lengviau, tuo laimingesnis 
bus žmogus... M.K. Čiurlionis

M.K. Čiurlionis, A. Varno portretas

Gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. dzūkiškame 
miestelyje Varėnoje, gausioje Čiurlioniu šei
moje. Iš dešimties vaikų Konstantinas buvo 
vyriausias. Trauką muzikai paveldėjo iš tėvo 
vargonininko. Šeimoje nuolat skambėjo muzi
kos garsai.

Sulaukęs septynerių jis skambino pianinu 
iš gaidų, o vienuoliktus eidamas įstojo į Ogins
kio orkestro mokyklą Plungėje. 1894-1899 m. 
studijavo Varšuvos konservatorijoje. Ją sėk
mingai baigęs, jausdamas gilesnį muzikos trū
kumą, M. Oginskiui remiant, išvyko į Leipzigo 
konservatoriją.

Pirmieji jo kūriniai profesionalios muzikos 
įgūdžius jungia su gimtinės muzikine kultūra,

kadangi jaunąjį kompozitorių žavėjo turtingas 
lietuvių liaudies dainų lyrizmas^ Jis sukūrė 
simfonines poemas Miške ir Jūra. Šalia plačios 
gamtos panoramos, jose jaučiamas dvasinis iš
gyvenimų pasaulis, žmogiškosios būties filoso
fija. Ne vienas ir jo amžininkų manė, kad jis iš
kils visu ūgiu kaip savitas, raiškus kompozi
torius.

Kelią tokiu tapti jam pastojo daugialypė 
jo genijaus prigimtis. Jis pirmasis Lietuvoje 
profesionalus kompozitorius pradėjo tolti nuo 
muzikos. Nuo 1907 m. iki mirties nesiskyrė su 
tapyba. Jo estetinius jausmus žadino ir brandi
no nepaprastai graži Druskininkų apylinkės 
gamta, miškuose pasislėpusi, dzūkų pasakoji
mai, poringės, skambios dainos.

Varšuvoje lankė tapybos studiją, mokėsi 
Varšuvos dailės mokykloje. Savo pirmais tapy
bos kūriniais atkreipė platesnės visuomenės 
dėmesį. Pasaulio šviesą išvydo paveikslai Pa
saulio sutvėrimas, Laidotuvių simfonija.

1907-1909 metai - kūrybingiausias Čiur
lionio gyvenime laikotarpis. Gilindamasis į 
žmogaus būtį ir visatą, reiklus, jis nutapė Zo
diako ciklo paveikslus. Paveikslų ciklai Saulė, 
Pavasaris, Jūra ir kt. pavadinti muzikiniais var
dais - Sonatomis. Tai rodo gaivališkų jėgų 
kovą. kurią laimi gėris.

Čiurlionio gyvenimas buvo trumpas. Ne 
tik lietuvių, bet ir viso pasaulio kultūros erdvė
je šviesiu meteoritu švystelėjo, amžiams pali
kęs savo kūrybą, trykštančią ramybe, džiaugs
mo versme, kviečiančia plačiau, išskėtus spar
nus, ieškoti gėrio.

Savo kūryboje palietęs žmogaus ir visos 
žmonijos svarbias būties problemas, jis sudo
mino pasaulį. Jo kūryba domisi tolimoji Japo
nija, Berlynas, Paryžius. Mažame pasaulio lo
pinėlyje - Lietuvoje, trumpam šviesuliu sušvi
tęs, liko švyturiu kiekvienam.

Prabėgo 130 metų nuo didžiojo dzūkų, 
viso pasaulio genijaus gimimo. Trumpai 
gyvenęs - amžiams liko gyvas. Jis mirė 1911 m. 
kovo 10 d. (nesulaukęs 36-erių metų), sukūręs 
daugiau negu 200 muzikos kūrinių ir apie 300 
tapybos paveikslų. Jo vardu pavadinti kalnai, 
mokymo įstaigos, gatvės.

Taip dabar atrodo M.K. Čiurlionio šeimos namas Druskininkuose Ntr. Vyt. Pačkausko

ų KULT Q KINE J E VEIKLOJE

AČIŪ!
Ačiū, tau žemele, už žalumą žalią, 
Kilimus gėlėtus pievų platumos. 
Nuostabusis grožis džiaugsmo 

sparną kelia,
Niekur nesimato niūrios pilkumos.
Saulė iš už miško rytmety pabudus, 
Visą gamtą laisto pluoštais 

spindulių.
Juos rasų lašeliuose ūmai išvydus - 
TRYS gražiausios spalvos skiriasi 

iš jų...
Leiskit surinkt žiedus, gyvus - 

nemirtingus, >
Tegul visą amžių JUMS vieniems 

žydės.
Iš takų surinkt, leisk, akmenėlius 

pilkus,

Kurie kartais kliūva už pačios 
širdies...

Ačiū už žvaigždyną, šviečiant juodą 
naktį,

Kuris tirpdo tamsą deimantais 
skaidriais.

Penkiolika metų noras juose degti, 
Sparnais pakylėtais skrist erdvių 

takais...
Ačiū, VISAGALI, už stebuklą 

šventą,
lyrą meilę žemės smilgai pakelės -
Už kiekvieną džiaugsmą, skausmą 

išgyventą, -
Te Malonė 7/1 KO . 

ŽIBURĖLIAMS" švies!
SOFIJĄ ŠVIESAITĖ Paprastoji pakalnutė, 

Ntr. Lietuvos miškuose

II Tarptautinis Vilniaus 
teatro festivalis Sirenos šie
met matavo visuomenės gyve
nimo pulsą pristatydamas so
cialinio turinio teatro spek
taklius. Rugsėjo 24 - spalio 4 
dienomis festivalis pristatė 
aštuonis Europos valstybių ir 
dešimtį Lietuvos teatro spek
taklių. Festivalio atidarymui 
rengėjai parinko “vaizdų ir 
kvapų” scenarijų: Europos 
aikštėje virėjų prijuostėmis ir 
kepuraitėmis pasipuošę žino
mi teatro žmonės, profesoriui 
Petrui Geniušui energingai 
skambinant fortepijonu, sam
čiais krėtė sočią penkių grūdų 
košę žiūrovams ir šiaip smal
suoliams.

Pirmieji pasirodė Vokieti
jos “Muenchener Kammer- 
spiele” teatras su belgų reži
sieriaus Luk Perceval socialiai 
ir politiškai “pasūdytu” spek
takliu pagal Šekspyro Otelą. 
Vengrijos “Kretakor” teatras 
parodė net du vengrų režisie
riaus Arpad Schilling spektak
lius - Žuvėdrą ir Juodą šalį, 
įspūdingai narstančią poso
vietinio pasaulio idiotizmą. 
Svečiai iš Čekijos, “Archa” 
teatras, pristatė autorių gru
pės “Skutr” režisuotą Slapy
vardį šiuolaikiška pokalbių in
ternete tema. Belgų teatras 
“Victoria” atvežė Baltą žvaigž
dę, kur atsigręžiama į visuo
menės atstumtuosius, o bend
rą Vokietijos ir Belgijos teatro 
projektą Sabenation arba Ei
kite namo ir sekite žinias vaidi
no neprofesionalūs aktoriai. 
Maskvos teatre “Et Cetera” 
O. Kuršunovo sukurtą spek
taklį Tarelkino mirtis ir skan
dalingo argentiniečio režisie
riaus Rodrigo Garcia spek
taklį Ronaldo, McDonaldo 
klouno, istorijos parodė pas
kiausiai.

Lietuviškajai festivalio 
programos daliai atstovavo 
režisierių Agniaus Jankevi
čiaus Žiurkiagalviai, Jono 
Vaitkaus Demonai. Nelabieji. 
Apsėstieji. Kipšai, Rimo Tumi
no Trys seserys, Aido Giniočio 
Atviras ratas, Eimunto Nekro
šiaus Giesmių giesmė, Cezario 
Graužinio Pasikėsinimai, Os
karo Koršunovo Vaidinant au
ką ir Gintaro Varno Medinas 
arba Nusiaubta šalis. Festiva
lio metu teatro vadybinin
kams suruoštas seminaras 
Tarptautinio kultūrinio bend
radarbiavimo strategijos, kurį 
vedė teatrologas ir kultūros 
analitikas dr. Dragan Klaitz.

Lietuvos patriarchui ir 
Didžiojo Vilniaus Seimo ini
ciatoriui dr. Jonui Basanavi
čiui atminti skirtas paminklas 
netrukus stovės Valstybinės 
filharmonijos rūmuose. Skulp
toriaus Gedimino Jakubonio 
sukurtas paminklas bus pasta
tytas šiemet gruodžio 4-5 die
nomis minint Didžiojo Vil
niaus Seimo šimtmetį. Seimas 
buvo vienas svarbiausių įvykių 
XX šimtmetyje lietuvių tautai 
ir jos politinei raidai. Gydyto
jas, istorikas, etnologas, tauto
sakininkas, publicistas J. Ba
sanavičius gimė 1851 m. Ož
kabaliuose (Vilkaviškio raj.), 
mokėsi Marijampolės gimna
zijoje. 1879 m. Maskvos uni
versitete baigė medicinos stu

dijas. Gyveno ir dirbo Bulga
rijoje, Prahoje ir Vienoje. 
1894 m. tapo Bulgarijos kuni
gaikščio Ferdinando rūmų 
Varnoje gydytoju.

Išsitarnavęs pensiją J. Ba
sanavičius 1905 metais grįžo į 
Lietuvą, tais pačiais metais 
buvo Didžiojo Vilniaus Seimo 
iniciatorius, vienas iš organi
zatorių ir pirmininkų. Jo pa
stangomis buvo priimti nuta
rimai dėl Lietuvos autonomi
jos etninėse ribose ir lietuvių 
kalbos teisių Vilniaus vyskupi
jos šventovėse. 1918 m. vasa
rio 16 J. Basanavičius pirmi
ninkavo Lietuvos tarybai ir 
pirmasis pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Jis 
buvo vienas iš Aušros laikraš
čio steigėjų, redagavo pirmuo
sius jo numerius, įsteigė Lie
tuvių mokslo draugiją, iki mir
ties 1927 m. jai vadovavo, 
kaupė jos biblioteką. Sudarė 
ir išleido tautosakos rinkinių, 
paskelbė apie 40 istorijos, et
nografijos, mitologijos, folklo
ristikos studijų, savo straips
nius spausdino taip pat ir bul
garų periodikoje.

Kauno valstybinis dra
mos teatras (KVDT) šiemet 
gruodžio mėnesį švenčia savo 
85 metų jubiliejų. Jubiliejaus 
metais spektaklius palydės ir 
įvairūs remontai, kurių metu 
Didžiosios salės spektakliai 
bus rodomi kitose Kauno sa
lėse, bet Mažosios scenos - 
Ilgoji salė ir Sriubos teatras 
veiks normaliai. Rugsėjo 20 
teatras dar Didžiojoje salėje 
pristatė pirmąją sezono prem
jerą - Gyčio Ivanausko šokio 
spektaklį Praba, kuriame šoko 
ir vaidino G. Ivanauskas, Bri
gita Urbietytė, Evaldas Tau- 
janskis ir Edita Užaitė. Sce
nografiją spektakliui sukūrė 
G. Ivanauskas, kostiumus - 
Indrė Ivanauskaitė.

Pasakos festivalis H. K. An
derseno metai teatre vyko spa
lio 8-16 dienomis. KVDT 
šiam festivaliui paruošė dvi 
premjeras: Daivos Čepaus- 
kaitės Kiauliaganį ir mokyklė
lės “Mano teatras” projektą, 
Inesos Paliulytės Anderseno 
gatvę. Gruodžio mėnesį pla
nuojama pristatyti vokiečių 
dramaturges Dea Loher pjesę 
Nekalti, kurią režisuos Ginta
ras Varnas. Dvi premjeros 
vyks Sriubos teatre - lapkritį 
Šalom Aleichemo Mendelio 
milijonai (režisierius Algi
mantas Pociūnas), gruodį ak
torė Daiva Stumbraitė su re
žisierium Sergejumi Paciuku 
planuoja monospektaklį pagal 
Vladimir Djačenkos pjesę 
Rudens stiliaus moteris.

Po Naujųjų metų teatras 
pastatys dar porą premjerų. 
Vasario mėnesį Ilgojoje salėje 
bus pristatytas spektaklis pa
gal Rainer Werner Fassbinde- 
rio pjesę Karčios Petros von 
Kant ašaros. Režisuos Rokas 
Ramanauskas. Kovo mėnesį 
numatoma Nikolajaus Erd- 
mano Savižudžio premjera, 
kurią režisuos Agnius Janke
vičius. Balandį planuoja
ma surengti naujausios lietu
viškos dramaturgijos skaity
mus, iš kurių geriausi vė
liau gal taps teatro spektak
liais. G.K.
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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: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9v.r. iki 12.30 v.p.p.

Vėtytas ir mėtytas
Kun. Alfonsas Sušinskas

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind....................1.25%
180-364 d. term.ind................. 1.30%
1 metų term, indėlius..............1.70%
2 metų term, indėlius..............2.05%
3 metų term, indėlius.............. 2.30%
4 metų term, indėlius..............2.55%
5 metų term, indėlius..............2.90%
1 metų “cashable” GIC......... 2.25%
1 metų GIC-meL palūk............2.75%
2 metų GlC-met palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk............3.10%
4 metų GlC-met palūk............3.10%
5 metų GlC-met palūk............3.25%
RRSP, RRIF “Variable”........... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35% 
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..................1.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term. ind. *.......................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.50%
2 metų................. 4.85%
3 metų................. 5.00%
4 metų ................5.20%
5 metų................. 5.35%

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PERKANT AUTOMOBILĮ

IMKITE PASKOLĄ 5.50%
IR JUS DAR GAUSITE iki $300 DEGALAMS

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking")

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

PILYPAS NARUTIS-ŽUKAUSKAS
Kun. Alfonsas Sušinskas, kilęs iš Biržų rajo

no, kaip ir poetas B. Brazdžionis. Jiedu buvo 
labai geri draugai.

Kun. A. Sušinskas vienas iš pirmųjų tapo 
bolševikų teroro auka. 1940 m. birželio 15 d. 
bolševikams Lietuvą okupavus, kun. A.S. jautė, 
kad bolševikai jo nekęs ir gali areštuoti. Tad jis, 
Lietuvą okupavus, bandė iš Lietuvos pa
sišalinti. Nuvyko į Kauną pas savo arti
mą draugą kun. Ragauską.

Ir štai tas jo “artimas draugas” kun. 
Ragauskas jį bolševikams išdavė. Tai 
buvo kun. Ragausko naujos karjeros 
pradžia: jis jau galvojo mesti kunigystę. 
NKVD areštavo ne tik kun. Alfonsą, bet 
ir jo brolį, Albertą Sušinską, kuris su ma
nimi kartu studijavo Kaune VD univer
sitete, Technologijos institute, chemijos 
inžineriją. Jie abu, kunigas ir jo brolis,
buvo žiauriai kankinami bolševikų Kauno SD 
kalėjime.

Kun. Alfonsas Sušinskas ir jo brolis Al
bertas tautos sukilimo 1941 m. birželio 23 d. 
buvo išlaisvinti iš Kauno SD kalėjimo. Tuoj po 
sukilimo susitikau kun. Alfonsą vos paeinantį, 
silpną, sumuštą ir žaizdotą. Jis man tuoj ir pra
sitarė:

“Kalinių maldos išprašė iš Dievo, kad suki
limas pasisektų. Štai ir mes esame dar gyvi... 
Kalėjime visi areštuotieji kaliniai žinojo, kad 
ruošiamasi sukilimui, kai karas prasidės ir mel
dėsi kad sukilimas pasisektų. Kasdien naujai 
areštuotieji kaliniams atnešdavo naujas žinias”.

1944 m. artėjant naujai bolševikų invazijai į 
Lietuvą kun. Alfonsas Sušinskas persikėlė į 
Vokietiją. 1946 m. Vokietijoje DP stovykloje 
susitikau kun. Alfonsą Sušinską. Jis man pasa
kojo, kad ir Vokietijoje bolševikai nepaleido jo 
iš savo akių. Laikinai jis apsigyveno moterų vie
nuolių vienuolyne prie Heidelbergo.

Vieną dieną jam esant vienuolyne, kurio 
antrame aukšte turėjo kambarį, stovėdamas 
prie lango džiaugėsi gražia gamta ir pamatė, 
kad atvažiavo į kiemą kariškas sunkvežimis, iš 
kurio išlipo keliolika sovietinių kareivių ir kele
tas civiliškai apsirengusių vyrų. Jam tuoj dingte
lėjo mintis: “sovietai ieško manęs”. Išgirdo bel- 
dimąsi. Jis pasislėpė už ilgų vienuolyno langų 
užuolaidų. Durys atsidarė, viena seselė vienuo
lė ir sovietiniai kareiviai įėjo vidun. Seselė pasa
kė, kad kunigas dabar yra išėjęs. Sovietų karei
viai žvilgterėję ir pamatę tuščią kambarį išėjo iš 
kambario. “Atsidusau”, - sakė man kun. Alfon
sas Sušinskas. Sovietų enkavedistams išvažia
vus, nutariau tuojau iš vienuolyno pasitraukti. 
Persikėliau į artimiausią DP stovyklą - Schwa- 
bish Gmiind, į kurią sovietai neturėjo tiesės 
įžengti.

Vėliau kun. Alfonsas, kaip ir dauguma DP, 
emigravo Amerikon. Amerikoje kun. Alfonsas 
Sušinskas darbavosi kurį laiką įvairiose Pensil
vanijos parapijose padėdamas klebonams. Po 
kiek laiko kun. Alfonsas Sušinskas buvo Pensil
vanijos vyskupo^ paskirtas klebonu Braddocke, 
prie Pitsburgo, Šv. Judo parapijoje. .

Aš 1956 m. su šeima į Ameriką atvažiavęs ir 
sužinojęs, kad kun. Alfonsas Sušinskas gyvena 
Pitsburge pirmiausia norėjau su juo, kaip anks
čiau į Ameriką atvykusiu, susitikti ir pasitarti.

Kun. A. Sušinskas labai džiaugėsi mano 
apsilankymu. Prabuvau pas jį Pitsburge porą 
dienų.

Jis ir jo brolis Albertas Sušinskas buvo • 
kalinti kartu bolševikų kalėjime. O aš kartu su 
Albertu studijavome Kauno VD universitete ir 
dabar (1946 m.) mokslo metams prasidedant 
Vokietijoje su Albertu kartu įstojome ir studija
vome Karlsruhes technikos universitete: Al
bertas studijavo chemiją, o aš elektrotechniką.

Taip mano gyvenimas rišosi su jo broliu Albertu 
ir tuo būdu buvau dar labiau artimas su kunigu 
Alfonsu.

Iš Čikagos į Braddocką nuvažiavęs tuoj pa
jutau, kad Braddocke Šv. Judo parapijoje žmo
nės labai kun. A. Sušinską pamilo. Pastarasis 
jau Lietuvoje buvo žinomas kaip ypatingas pa
mokslininkas. Ir čia, Braddocke, (jau buvo gerai 
pramokęs angliškai), parapijiečių buvo ne tik 

gerbiamas, bet ir mylimas. Jam kle
bonaujant parapijiečių gausėjo, 
žmonių šventovėje daugėjo. Jis šven
tovę išgražino, išpuošė, atnaujino, o 
ir parapijiečius dvasiškai sustiprino. 
Parapijiečiai pamilo jį ir ypač džiau
gėsi jo turiningais pamokslais.

Jis pats man džiaugdamasis 
papasakojo, kaip jam pasisekė žmo
nes sutelkti ir šventovę pagražinti. 
Kartą atėjo pas jį vietinis inžinierius

- architektas, skųsdamasis, kad neturi darbo ir 
sunkiai pragyvena. Tam architektui kun. A. Su
šinskas pasakęs, kad jo parapija yra neturtinga, 
bet jei jis padėtų šventovę papuošti ir pagražinti 
viduje ir iš išorės, tai Dievas jam tikrai padės. 
Tas architektas sutiko papuošti ir pagražinti 
šventovę, jei klebonas užmokės už medžiagą.

Kun. A. Sušinskas sutiko už medžiagą apsi
mokėti. Architektas buvo tikrai talentingas. La
bai pagražino šventovę. Kun. A. Sušinskas ap
rodė man tuos papuošimus, kuriais architektas 
šventovę pagražino. Ir aš susižavėjau, nes pra
džioje maniau, kad tai jau nuo seno buvo buvę.

Po šventovės atnaujinimo kun. A. Sušins
kas per pamokslus ir spaudoje Pitsburge, labai 
išgyrė architektą, įdėdamas į laikraščius senos ir 
atnaujintosios šventovės nuotraukų. Vieną die
ną atėjo pas kleboną tas pats architektas, dėko
damas jam, kad jis gavęs dabar didelius valdžios 
užsakymus, nes toji klebono reklama laikraš
čiuose labai padėjo jam iškilti. Ir dabar paža
dėjo, kai tik reiks, jis kaip architektas pa
tarnaus.

Parapijiečiai labai džiaugėsi turėdami tokį 
kleboną, kuris juos ir dvasiškai atgaivino ir 
praktiškai parapiją atnaujino. Parapijoje šven
tovę lankančiųjų pagausėjo: ateidavo pasiklau
syti jo pamokslų ir iš kitų parapijų. Parapija pa
gyvėjo, aukų pagausėjo, jis gavo pagyrimą iš vys
kupo.

Po ajpsilankymo Braddocke prie Pitsburgo, 
grįžęs į Čikagą neilgai trukus gavau netikėtą ži
nią “Kun. Alfonsas Sušinskas mirė: 1966.VI.18 
Braddocke prie Pitsburgo, Pensilvanijoje...” 

Nuvykau. Atvyko ir jo brolis Albertas Su
šinskas. Dalyvavome kun. Alfonso laidotuvėse. 
Laidotuvės buvo labai iškilmingos, o man jos 
buvo graudžios, nes jis man buvo ne tik dvasios 
vadas nuo jaunystės dienų, bet ir buvo pasidaręs 
net draugu.

Dalyvavo didelė žmonių minia. Buvo pa
šarvotas šventovėje. Aš su jo broliu Albertu 
nakvynei gavome kambarį klebonijoje. Tai buvo 
kun. Alfonso Sušinsko darbo kambarys. Lenty
nos buvo prikrautos jo paties rašinių, spaudos 
bei knygų. Man rūpėjo jo mirties priežastis ir 
kaip velionis mirė nesirgęs. Gydytojas tik kons
tatavo, kad kun. Alfonsas Sušinskas mirė, bet 
jokių mirties priežasčių neieškojo. Taip jo mir
ties priežastis ir liko neaiški.

A. a. kun. Alfonso Sušinsko pašarvojimas ir 
laidotuvės užtruko porą dienų. Žmonės jį 
lankė. Antrąją dieną buvo labai iškilmingai 
palaidotas. Laidotuvėms atvyko vyskupas ir 
daugiau kunigų. Šventovė buvo pilna žmonių. 
Po iškilmingų gedulinių Mišių ir vyskupo pa
mokslo nulydėjome kun. Alfonsą Sušinską į 
Pitsburgo kapines, kurios buvo nelabai toli nuo 
šventovės. Ėjome ir visa minia pėsčiomis.

ATSIŲSTA PAM IN ETI
LITUANUS. The Lithuanian Quarterly. Volume 51:3 (2005). Special Issue: Lithuanians in the 

Gulag. M.G. Slavėnas, Guest Editor. Administration: Arvydas Tamulis (47 West Polk Street, Suite 
100-300,Chicago, IL 60605-2000, USA). Individual subscriptions - $20.00 per year, institutional - 
$30.00.

LITAS 50. Montrealio lietuvių kredito unija. Desjardins. Sukaktuvinis leidinys su paauk
suotu viršeliu, gausia informacija, daugybe sveikinimų ir nuotraukų.

http://www.rpcul.com
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Bendruomeninė veikla Kanadoje
Į pateiktus klausimus atsako Kanados lietuvių bendruomenės krašto 

valdybos pirmininkė Rūta Žilinskienė
- Artėja KLB tarybos metinis suvažiavimas. Be 

abejo, suvažiavime skaitysite pranešimą apie praėju
sių metų veiklą. Prašytume dabar su skaitytojais 
pasidalinti mintimis apie svarbiausius nuveiktus dar
bus. Kuo skyrėsi šie metai nuo kitų? Kas pasiekta, ko 
nespėta padaryti, kas planuojama ateičiai?

tė, Lietuvoje - PLB seimas ir PLB kraštų pir
mininkų suvažiavimai bei LR seimo ir JAV LB ko
misijos posėdžiai, kuriuose KLB taryba Įgaliojo 
valdybą dalyvauti pilnateise nare.

Liepos mėneį Trakuose dalyvavau PLB kraštų 
pirmininkų suvažiavime. Būdama Lietuvoje taip

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

■ RfflflįB •' SįeSHl

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 138 milijonus dolerių

KLB krašto valdybos pirm. 
Rūta Žilinskienė

- Dabartinė KLB krašto 
valdyba susideda iš 12 narių: 
pirmininkė, vicepirmininkė ir laik
inai švietimo komiteto pirmininkė 
Vida Stanevičienė, iždininkas 
Arūnas Morkūnas, sekretorė Rima 
Žemaitytė Deluliis, kultūros 
komiteto pirm.Algirdas Vaičiūnas, 
visuomeninių reikalų komisijos 
pirm. Elona Punkrienė, specialių 
projektų komisijos pirm. Petras 
Meiklejohn, ryšiams su apylinkėm 
atstovas kun. Vytautas Staškevičius 
ir socialinių reikalų komisijos pirm, 
prel. Edmundas Putrimas, elekt
roninių ryšių vedėjas Matas Sta
nevičius, KLJS pirm. Tomas Jo
naitis ir Kanados sporto apygardos 
atstovas Rimas Kuliavas. Jie atski
rai supažindins skaitytojus su savo veikla.

Pirmininkės pagrindinės pareigos yra pirmi
ninkauti krašto valdybos mėnesiniuose posėdžiuo
se. Ji yra visų komitetų/komisijų narė, atstovauja 
krašto valdybai bei Kanados lietuviams įvairiuose 
platesniuose lietuvių, baltiečių renginiuose ir kitur, 
pvz. Kanados valdžios atstovų, kitų tautų bei lietu
vių visuomenėje Toronte ir kitose apylinkėse. Taip 
pat pirmininkė ir trys valdybos nariai įeina į KLF 
tarybą; su dar vienu valdybos nariu įeina į Baltiečių 
federaciją Kanadoje. Šiais metais prisidėjo dalyva
vimas Kanados lietuvių dienų rengėjų komitete. 
Per praėjusius metus dalyvauta 31 posėdyje, 39 
renginiuose, iš jų 17-oje sveikinau susirinkusius 
KLB vardu.

Šiais metais Vasario 16-tos minėjime Mont- 
realyje buvau pagrindinė kalbėtoja. Krašto valdyba 
surengė buvusio generalinio garbės konsulo Hario 
Lapo pagerbtuves, LR seimo pirm. Artūro Pau
lausko susitikimą su visuomene Toronte, apylinkių 
pirmininkų suvažiavimą Kanados lietuvių dienų 
proga. Iki šiol man teko aplankyti beveik visas apy
linkes; ateityje reikėtų nuvykti į tolimiausią 
apylinkę - Vankuverį, kur lietuvių skaičius ir veikla 
didėja. 2006 metais rugpjūčio 7-10 d.d. Vilniuje vėl 
rinksis PLB seimas. Iš Kanados dalyvaus 10 atstovų, 
KV pirmininkė ir KLJS pirmininkas.

- Tarybos nariams visada įdomu sužinoti apie 
Jūsų dalyvavimą suvažiavimuose ir pan. Kartais pa
sigirsta balsų, kad ne visos kelionės naudingos, nes 
jos daug kainuoja, ir valdyba neturėtų kelionėms taip 
dažnai ar tiek daug išleisti lėšų, kurias žmonės suau
koja vietinei veiklai. Kaip Jūs jiems atsakytumėt?

- Kaip anksčiau minėjau, vienas iš pagrindinių 
pirmininkės veiklos darbų yra atstovavimas krašto 
valdybai bei Kanados lietuviams. Daug renginių 
vyksta Toronte bei artimose apylinkėse, tačiau 
svarbūs renginiai vyksta ir kitur: Otavoje - Baltiečių 
vakaras, susitikimai su Kanados valdžios pareigū
nais, Lietuvos ambasados Vasario 16-tos minėji
mas; Čikagoje - Tautinių šokių šventė, Dainų šven-

pat atstovavau Kanados lietuviams 
dail. Antano Tamošaičio laidotu
vių gedulinėse Mišiose; aplankiau 
Kanados ambasadą ir pasitariau 
su charge d’affaires Brian Her
mann; dalyvavau Kanados am
basados renginyje liepos 1 d. Ka
nados dienos proga; dalyvavau 
XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumo renginiuose 
bei VII Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių renginiuose; turėjau 
pokalbį su Lietuvos televizija bei 
laikraščiu Lietuvos žinios.

- Ko tikitės iš ateinančių metų 
tarybos veiklos?

- KLB vyriausias organas yra 
KLB krašto taryba, kurios suva
žiavimas vyksta bent kartą per me

tus. Yra labai svarbu, kad savo apylinkės išrinkti 
krašto tarybos nariai dalyvautų tarybos suvažia
vimuose. Tikimės VISUS sutikti lapkričio 5 d. 
Delhi Šv. Kazimiero parapijos salėje. Tarybos nar
iai valdybai pasiūlo veiklos gaires. Taip pat valdyba 
gauna siūlymų, patarimų ir iš kitų. Krašto valdyba 
ne visuomet gali viską atlikti viena. Specifiniams 
reikalams ar komisijose/komitetuose reikia talkos. 
Prašom ne tik tarybos narius, bet ir visuomenę 
neatsisakyti įsijungti į veiklą. Jau ištisi metai 
ieškome asmens švietimo reikalams. Tas pareigas 
laikinai atlieka krašto valdybos vicepirmininkė 
Vida Stanevičienė. Siūlymų daug - sutikimo nei 
vieno. Gal kas pasisiūlys?

- Kokie didžiausi rūpesčiai?
- Didžiausi rūpesčiai yra finansiniai. Kai skai

tysit kitų krašto valdybos narių pranešimus, matysit, 
kad veikla platėja, reikalavimai didėja, reikia išlai
kyti KLB raštinę ir muziejų-archyvą, bet aukos ma
žėja, solidarumo (nario) mokestis visai sumažėjo. 
Iš valdybos narių sudarytas finansų komitetas 
sprendžia galimybes padidinti iždą. Skatiname vi
sus lietuvius Kanadoje savo apylinkėse susimokėti 
solidarumo mokestį (10 dol.). Iš šios sumos 
apylinkių reikalams lieka 50% ir iš likusių 50% 
krašto valdyba pasiunčia PLB valdybai 15% ir 
krašto valdybai lieka 35%.

Dėkojame KLF, kredito kooperatyvams, orga
nizacijoms bei asmeniškai aukojusiems. Tikimės, 
kad iš visuomenės atsiras daugiau rėmėjų. Rūpi ir 
KLB tęstinumas - įtraukti jaunimą bei KLJS na
rius. Taip pat stengiamės į veiklą pritraukti nese
niai atvykusius.

Baigdama noriu priminti, kad KLB krašto val
dybos nariai atlieka visą darbą be jokio atlyginimo, 
aukodami savo laiką bei sugebėjimus. Tačiau, dir
bame ne sau, bet lietuvybės išlaikymui Kanadoje ir 
mūsų Tėvynės Lietuvos gerovei. Tik mūsų visų 
bendromis jėgomis dirbdami, išliksime lietuviais 
Kanadoje ir perduosime mūsų protėvių palikimą 
ateinančioms kartoms. Kor.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.05% už 2 m. term, indėlius 
2.30% už 3 m. term, indėlius 
2.40% už 4 m. term, indėlius 
2.90% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.75% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.45% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.45% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% 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 ............4.25%
2 metų ........... 4.70%
3 metų ............5.00%
4 metų ............5.10%
5 metų ............5.30%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

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) J LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Pamacl, antrad. ir tredad. nuo 9 vx - 330vpp.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 vx - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 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 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAP|: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, . —
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

Galvojat parduoti ar sužinoti 
Jūsų nuosavybės vertę, veltui 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar “condominium”.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

REiŽMKK 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

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

Realty Specialists Inc.nj
Independently Owned and Operated

Birutė (Betty) Bartusevičius
Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829

Žinios iš Lietuvos
• Disko metikas Virgilijus 

Alekna spalio pradžioje varžybo
se Smalininkuose užbaigė perga
lingą sezoną. Vasarą Suomijoje 
apgynė prieš dvejus metus iško
votą pasaulio čempiono titulą, o 
per visus 2005 metus tik vieną 
kartą nusileido savo varžovams. 
Pajėgiausio pasaulio sportininko 
klasifikacijoje dukart olimpinis ir 
dukart pasaulio čempionas dabar 
tarp vyrų dalinasi ketvirta vieta 
su JAV kliūtinio bėgimo sporti
ninku B. Jackson, be to, Virgilijus 
pirmauja geriausio pasaulyje disko 
metiko sąraše. Tarptautinės leng
vosios atletikos dr-jos (IAAF) 
surengtoje interneto apklausoje 
Virgilijus buvo išrinktas geriau
siu sezono sportininku. Paklaus
tas ar baigus jam karjerą atsiras 
kitas tolygus lietuvis disko me
tikas, atsakė - jokio nenumatąs.

• Krepšinio mėgėjai galės šį 
sezoną ilgiau praleisti prie tele
vizoriaus stebėdami net penkis 
lietuvius, žaidžiančius JAV NBA 
lygoje. Jie yra: Žydrūnas Ilgaus- 
kas - Klyvlando “Cavaliers”, Ša
rūnas Jasikevičius - “Indiana 
Pacers”, Darius Songaila - “Chi
cago Bulls”, Arvydas Macijaus
kas - New Orleans “Hornets” ir 
Linas Kleiza - Denver “Nuggets”.

• Baltimorėje (JAV) mara
tono bėgime trečias tarp 1500 
vyrų užbaigė Mindaugas Pūkštąs, 
42 km 195 m nuotolį įveikęs per 
2 valandas 18 minučių ir 25 
sekundes. VP.

EKSPORTAS

“Aušros” žinios
• Iškilminga klubo vakarienė 
įvyks lapkričio 5 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dėl bilietų 
kreiptis į Ritą Grybienę, 416 
234-5982. Vyks veiklos nuotrau
kų paroda. Jei turite nuotraukų 
(senesnių ir šių dienų), kurios

tiktų parodai, skambinkite 
Aušrai Pleinytei, 416 762-9686. 
- 2005-2006 m. veiklos sezonas 
jau prasidėjo. Prašome kreiptis 
į www.ausra.net dėl treniruo
čių. Įstojimo į klubą reikalais 
kreiptis į internetą arba skam
binti Rūtai Jaglowitz, 416 622- 
9919. D.D.

bus: 905-828-3434 ceil: 416-427-1875

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

Toronto jaunieji krepšininkai po žaidimo su Š. Marčiulionio akademijos auklėtiniais ir treneriais. 
“Aušros” treneriai: S. Kuliąvas, V Stončius ir V Šimkus Ntr. J. Kuliešiaus

AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO ŽINIOS

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

• JAV LT XVII Tarybos trečiosios sesijos su
važiavime Detroite Audrius Polikaitis, 8-osios Dai
nų šventės organizacinio komiteto pirmininkas, 
padėkojo ALF nariams už paramą šiai šventei.

• Amerikos lietuvių fondo (ALF) metinis ru
dens pokylis ir švietimo premijos įteikimas įvyks

šeštadienį, lapkričio 5, PLC salėje. Linksmins 
brolių Švabų ansamblis.

• Antanas ir Aldona Marcinkai iš Baltimorės, 
savo šeimos vardu Lietuvių fondo kapitalą papildė 
1,000 dol. įnašu. ALF adresas: 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, USA, tel. 630 257-1616. Inf.

F^teI t i n i n KŲ zi n i o s

Tel: (416)233-4601

• Ruošiamės Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
tarybos rinkimams. Prašome siūlyti kandidatus. 
Laukiame naujų žmonių, naujų idėjų, naujo en
tuziazmo sudarant būsimą Tarybą. Rinkimai 
vyks 2006 m. sausio-vasario mėnesį. Iš viso į Ta
rybą bus renkama 12 asmenų. Rinkimus ves 
Rinkiminė komisija, susidedanti iš Prano Zaran- 
kos, pirm., Janinos Udrienės ir Dalios Vasaitie- 
nės. K-ja išsiuntinėja balsavimo lapelius bei bal
savimo informaciją visiems balsuojantiems atei
tininkams, suskaičiuos balsus ir paskelbs rezul
tatus.

Rinkimų taisyklės: SAA Tarybos rinkimuose 
gali dalyvauti visi JAV ir Kanadoje gyvenantieji 
Ateitininkų sendraugių sąjungos (ASŠ), Studen
tų ateitininkų sąjungos (SAS) ir Moksleivių atei
tininkų sąjungos (MAS) įžodį davusieji nariai. 
SAA Tarybos nariu gali būti renkamas kiekvie
nas ateitininkas, sulaukęs 18 metų amžiaus ir iš

buvęs ateitininku ne mažiau kaip penkerius (5) 
metus. Tarybos narys gali eiti ir kitas pareigas 
ateitininkų organizacijoje. SAA Tarybos nario 
kadencija treji (3) metai.

Kandidatus į SAA Tarybą gali pasiūlyti kiek
vienas ateitininkas, atsiųsdamas sutinkančio-os 
kandidatuoti užpildytą - kandidato-ės siūlymo į 
SAAT lapą Tarybos nominacijų komisijai, Lore
tai Grybauskienei, 72 Silo Ridge Rd., Orland 
Park, IL 60467, tel. 708 349-7426, el paštas: 
vlasr@aol.com. Sutinkantys kandidatuoti į 
SAAT užpildo kandidato-ės siūlymo lapą, įrašy
dami, kiek metų yra ateitininkas-ė. Kandidato- 
ės siūlomame lape turi būti kandidatuojančio-os 
raštiškas sutikimas. Kandidato-ės siūlymo lapų 
galima gauti pas Loretą Grybauskienę arba atsi
spausdinti iš http://ateitis.org.saat/saat2006rinki- 
mai.html.

N. Balčiūnienė, SAAT pirmininkė

Bili F* 00*
off

»OO*gg _
Ion lor 1 parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

ii COUPON

http://www.ausra.net
mailto:vlasr@aol.com
http://ateitis.org.saat/saat2006rinki-mai.html
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1 jSKAUTŲ VEIKLAI

Pamaldos laužavietėje š.m. “Romuvos” stovykloje. Mišias aukojo kun.
Vytautas Staškevičius Ntr. R.R. Otto

^JAUNIMO ŽODIS
Toronto Aukštesnieji lituanistiniai kursai - XI skyrius

Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TAJARSKT
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausioms kanomis

Norintys skristi 

į Lietuvą - 
TEIRAUKITĖS

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

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

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

Rikis Punkris 
REALTOR

***** HomeLife
Experience Realty Inc.

Ketinate parduoti?
♦Speciali pardavimo sistema 
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
Skambinkite: 905 896-1177
TinJklalapis: www.rickpimkris.com

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON
ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATO M Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Perskaičius Šatrijos Raganos Irkos tragediją
Praeitų metų lituanistinių kursų vienuoliktokai skaitė Šatrijos Raganos Irkos tragediją. Kaip sako 

lituanistė Laima Skabickienė, “ir šiais modemo laikais tebegalioja Šatrijos Raganos puoselėtos vertybės: 
tikrumas, paprastumas, natūralumas, gyvybingumas, tylus kantrumas ir kuklumas.”

Kai skaitėme šį kūrinį, mačiau, kad mokiniai kuo puikiausiai jį suvokia ir priima, supranta ir kartu 
su Irka išgyvena jos tragediją, atsitikus tai, kas atsitinka labai dažnai ir šių laikų gyvenime: tėvai nutaria 
nebegyventi kartu. Nesileidome į gilius kūrinio nagrinėjimus, nes nenorėjau suardyti to, ką jie pajuto, 
kadangi skubota (o mes niekada neturime daug laiko) analizė kartais užgožia tikrąjį kūrinio, tuo labiau 
- Šatrijos Raganos, grožį. Kokią įsivaizduojate Irką? Kokia ta jos tragedija? Ar turėtumėte ką jai, 
verkiančiai, pasakyti? Ir mokiniai parašė. Literatūros mokytoja R. Žemaitytė-De luliis

* * *
Šatrijos Ragana gimė Telšių apskrityje bajorų 

šeimoje. Ji buvo rašytoja romantikė, pedagogė, 
krikščioniškos asmenybės ugdytoja. Mokytis ji pra
dėjo namie, bet vėliau mokėsi gimnazijoje, baigė 
bitininkystės kursus Varšuvoje. Ji kalbėjo ir rašė 
lenkiškai. Vėliau pradėjo rašyti lietuviškai, kūrinius 
spausdino žurnaluose ir laikraščiuose. Universitete 
studijavo pedagogiką, jai netgi suteiktas pedagogi
kos garbės daktaro laipsnis. Ji apdovanota Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio 
ordinu.

Apsakyme “Irkos tragedija” Irka yra svarbiau
sias charakteris. Ji tik šešerių metų, turi ilgus plau
kus, linksmo veido (visada šypsosi). Ji nešioja skry
bėlę, kišenėje turi geltoną piniginę ir yra apsivilkusi 
vasariniu apsiaustėliu. Ji turi gražių jupelių (sijonė
lių). Irka mandagi, myli lėles, šuniuką Džimą, savo 
tėvelius, moka žaisti viena ir yra labai drąsi. Irkos 
vaizduotė labai gera, ji moka žaisti pati ir ilgai žai
džia su lėlėmis. Ji mėgsta saulutę ir ji labai jautri. 
Ji tokia maža, bet tokia savarankiška, (važiuoja pa
ti viena pas tėvelį į miestą), mėgsta skaityti ir ra
šyti. Po savo tragedijos ji buvo labai nusiminusi. Aš 
jai pasakyčiau, kad kartais blogi dalykai atsitinka ir 
geriems vaikams. Ji labai myli savo tėvelius, bet jie 
nelabai myli vienas kitą. Reikia užmiršti, kas atsi
tiko praeityje, ir gyventi toliau savo gyvenimą.

Danielius Šarūnas
* * *

Irkai patiko draugai, visokie draugai. Viena iš 
jos geriausių draugių buvo saulutė, ir Irka su ja 
žaidė. Kai saulė pasislėpė savo name, Irka pasislė
pė savo. Irkai labai patiko saulės namas. Visas auk
sinis, o stogas rausvas. Bet Irkos namas buvo ne 
toks - tamsus ir niūrus. Kodėl Irka turi taip gyventi, 
nors yra labai graži ir gera mergaitė? Geros mergai
tės turėtų gyventi auksiniuose namuose, kaip gyve
na saulė.

Irka stengėsi būti tokia gera, kokia tik gali bū
ti. Ji bandė sakyti maldą, nežinodama visų žodžių, 
ir padėkojo Dievui už viską, ką ji turėjo. Irka klausė 
mamytės, nes žinojo, kad danguje yra tie vaikai, 
kurie klausė mamytės. Ji taip pat kalbėjo su mama, 
lyg būtų jos draugė. Pasakė, kad parlėkė namo su 
saule ir norėjo viską papasakoti mamai, bet mama 
neturėjo tam laiko. Juk daug vaikų visai nenori 
kalbėti su mamomis... Irkai buvo labai sunku gy

venti be tėvelio, bet jai buvo dar sunkiau, kad ma
ma, dabar yra su ponu Gurskiu. Irka dėl to nepyk
davo, tik melsdavo Dievą, kad ponas Gurskis neat
važiuotų, kad tėvelis atvažiuotų. Kadangi jis neat
važiavo, Irka važiavo pas jį.

Ji buvo maža mergaitė, šešerių metų, bet pati 
viena važiavo traukiniu pas jį. Irka turėjo labai my
lėti savo tėvelį. O kiek yra vyresnių vaikų, kurie ne
nori net matyti savo tėvelių...

Bet labai liūdna, kad tėvelio ji nerado, ir net 
man yra labai nesmagu, kad ji tokia graži mergaitė, 
tokia gera, klauso mamos, bet jos gyvenimas toks 
blogas. Ji nemato savo tėvelio, o mama dar yra su 
kitu vyru. Juk žmonės taip trumpai gyvena pasau
lyje ir taip negražiai elgiasi vienas su kitu.

Tomas Krakauskas
* * *

Irka yra dar visai jaunutė mergytė. Švelnaus 
veido, mandagi, myli savo lėles bei Džimą. Žinoma, 
ji taip pat myli ir savo mamą su tėveliu. Ji yra labai 
drąsi. Žaisti mėgsta viena.

Šiame apsakyme yra pasakoma, kaip mergaitė 
sužino, supranta savo tėvelių išsiskyrimą. Tada ji 
nebejaučia nei meilės, nei šilumos iš savo mamos. 
Vienintelis dalykas, ko ji labai norėtų - būti mylima. 
Ši istorija papasakoja, kiek skausmo tenka jaunai 
mergaitei patirti. Ir mes šią istoriją suprantame 
taip, kaip ją supranta ir pajaučia Irka.

Aš manau, kad aš galėčiau suprasti tą širdgėlą, 
kurią jaučia Irka, bet aš labai norėčiau ją išklausyti, 
leisti išsiverkti ir pasakyti, kad daug kas ją myli. 
Netgi Džimas. Ji sau turi susikūrusi tokį nuostabų 
pasaulį, kurio niekas negalėtų atimti. Jokiais žo
džiais negalima apibūdinti, kokia Irka yra ypatinga 
ir gabi. Aš žaisčiau su ja ir daryčiau viską, kad ji tik 
pralinksmėtų. Bet kas mylėtų tokį žmogutį kaip Ir
ka, ir ji turėtų tai žinoti. Rasa Kisielytė

* * *
Mano manymu, yra gera verkti. Ši emocinė 

būsena padeda kūnui atsipalaiduoti iš per didelio 
fizinio ar emocinio skausmo. Irka verkia, kad 
išleistų skausmus. Aš jai leisčiau verkti ir jos nestab
dyčiau (nebent ji labai ilgai verkia). Aš su ja pakal
bėčiau apie jos problemas ir ją nuraminčiau po 
ilgo verkimo. Žmonės geriau jaučiasi, kai pabaigia 
verkti. Tai aš jai leisčiau verkti, tada ji bus linksma.

Algis Puteris

Toronto Aukštesnieji lituanistiniai kursai - X skyrius
Perskaičius Henriko Radausko eilėraščius

Su lituanistinių kursų dešimtosios klasės mo
kiniais skaitėme vieno iš ryškiausių nepriklauso
mos dvasios žmonių Lietuvos kultūroje - Henriko 
Radausko - eilėraščius. Kalbėjome apie juos be di
delių ir stiprių kritikų žodžių. Orientavomės tiesiog 
į tai, kas mums jo eilėraščiuose gražu ir ką jie lei
džia mums pajusti. Čia - ištraukos iš dešimtokų 
darbų.

Literatūros mokytoja R. Žemaitytė-De luliis

H. Radausko eilėraščiuose daug metaforų, ku
riomis poetas apibūdina žmones, vėją, vakarą, lie
tų, rudenį ir t.t. Man patiko eilėraštis “Neprijauki
namas kaip katės“. Jame daug laisvės. Aš taip pat 
turiu katę ir žinau, kad tu jos niekada neprijaukinsi. 
Man taip pat patiko eilėraštis “Lietus”. Jame ra
šoma: “Geltonu vingiu žaibas liejas”. Tai labai 
gražu. Andrius Paznėkas

* * *
H. Radausko eilėraščiai yra apie gamtą, ir 

daugelyje jo eilėraščių lietus, gėlės, vėjas ar krūmai 
yra aprašyti kaip žmonės. “Lietus plonom stik
linėm kojom po visą sodą bėginėja”. Taip rašo eilė- 
raštyje “Lietus”, kuris man labiausiai patiko.

Martynas Bachovas
* * *

Henriko Radausko eilėraščiai labai gražūs. Jie 
yra apie paukštes, gėles, vėją, lietų, žvaigždes, ka

tes... Jo eilėraščiuose gražu, kaip jis suderina, 
surimuoja vieną žodį su kitu žodžiu. Mano mėgs
tamiausias eilėraštis yra “Dainos gimimas”. Jo pa
vadinime yra mano vardas, tai man buvo įdomu 
skaityti, kaip jis dainuoja: “Ir vamzdį paimu, ir gro
ju, ir dainuoju su vėju ir paukščiu, ir su medžiu bal
tuoju”. Taip parašo, kad gali viską labai gerai ma
tyti, ką jis nori pasakyti. Daina Šablinskaitė

* * *
Jo eilėraščiai yra apie daugelį dalykų. Dau

giausia - apie gamtą, saulę, vėją, lietų. Jie skiriasi 
nuo kitų poetų eilėraščių, nes H. Radauskas turėjo 
tą “unice style” - jo rašymo būdas buvo ypatingas. 
Man patiko eilėraštis “Aš nieko nežinau”. Jis įdo
mus ir sudėtingas: “Aš nieko nežinau, aš nieko ne
turiu, brendu per tuštumą be jokių žiburių”.

Vykintas Vaškevičius
X * * *

H. Radauskas išreiškia savo mintis metaforiš
kai. Ir visos metaforos padeda apibūdinti gamtą, 
žiemą, rudenį, gėles, medžius, paukščius... Kai aš 
skaitau jo eilėraščius, man labai' lengva ir gera šir
dyje. Daug paslaptingumo jo kūriniuose, kaip, pa
vyzdžiui, eilėraštyje “Pasaka”: “Taip kvepia princai 
ir kirpėjai, taip kvepia vakaras sapne”. Koks paslap
tingas tas skirtumas - tarp vakaro ir vakaro sapne... 
Toks šiltas ir švelnus jausmas... Aurelija Jusytė

http://www.rickpimkris.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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AtA
BIRUTEI ČEPONKIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrui PRANUI, dukrai 
skautininkei JŪRATEI NEIMANIENEI, sūnui 
BENEDIKTUI bei jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia -

Toronto skautininkių/skautininkų draugovė

AtA
BIRUTEI ČEPONKIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrui PRANUI, dukrai, 
vyriausios skautininkės atstovei Kanadoje JŪ
RATEI NEIMANIENEI, sūnui BENEDIKTUI 
bei jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia -

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
ir “Romuvos” valdyba

Ilgametei šeimos draugei

AtA
BIRUTEI ČEPONKIENEI

savo žemišką kelionę užbaigus, jos gyvenimo 
bendrakeleivį PRANĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnų 
BENIŲ bei jų šeimas giliai ir nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Viktoras ir Onutė Šilėnai su šeima

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
T 19-tosios KRAŠTO TARYBOS 2-oji SESIJA 

įvyks š.m. lapkričio 5, šeštadienį, 
j* Šv. Kazimiero šventovės salėje, 37 Talbot Rd., Delhi, ON

------------------------- ■ Į < ■ I -------------------------

Patogumo dėlei į šį suvažiavimą 47 vietų autobusas iš Prisikėlimo parapijos 
kiemo išvyks lapkričio 5 d., 7 vai. ryto punktualiai; iš Delhi parapijos išvyks po 4 
vai. popiet. Paimti Hamiltono apylinkės atstovus trumpam sustosime 7.30 v.r. 
Carpool vietovėje (6-tas kelias ir Plains Rd. West). Prašome registruotis KLB 
raštinėje telefonu 416-533-3292, faksu 416-533-2282 arba elektroniniu paštu 
klb@kanada.ca Kl R jnf.

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Songailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ORTODONTfiS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

AtA
VYTAUTUI AUŠROTU!, 

iškeliavus amžinybėn, netekties valandą nuo
širdžiai užjaučiame jo žmoną SIGITĄ, dukras 
ALDONĄ ir BERNADETĄ su šeimomis bei 
visus artimuosius -

Anapilio parapijos taryba.

BRANGIAM VYRUI

AtA
VYTAUTUI AUŠROTUI

mirus, jo žmoną SIGUTĘ bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir jungiamės maldoje -

Jonas ir Elena Matulaičiai

AtA
VYTAUTUI AUŠROTUI

atsisveikinus su šiuo pasauliu, reiškiame gilią 
užuojautą jo dukrai, mūsų mielai kolegei ALDO
NAI ŠIMONĖLIENEI, jos mamytei SIGITAI 
AUŠROTIENEI, seseriai BERNADETAI RO- 
VIESNEI ir visiems vaikaičiams bei giminėms -

C.A.N.D.L.E. mokytojos:
Aušra Baršauskienė, Nijolė Benotienė, 
Vida Juozaitytė, Aušra Karkienė, Giedra

Paulionienė, Vida Petrašiūnaitė

• Niekas nežino kas yra mirtis - galbūt ji yra didžiausia geradarybė žmogui. Tačiau visi jos bijo, 
tarytum žinodami, kad ji yra didžiausia blogybė. (Platonas)
• Kentėjimo išmintis yra gyvenimo išminties dalis. ... Tiktai Nukryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokti kentėti, nešioti skausmą kaip vainiką. (Nijolė Sadūnaitė)
• Kas sunaikina svetimą dangų, pasistato sau pragarą. Tai neregima teisybė žemėje. (Stelzhammeris)

mailto:lb@kanada.ca
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B DAINŲ POPIETES
L KOMPOZITORIUS D. SLAVINSKAS PRISTATYS’ 0 SAVO KŪRYBOS DAINAS, KURIAS ATLIKS
Toronto lietuvių pensininkų klubo choras "Daina" * Anapilio parapijos

choras "Angeliukai" * Lilijos Turūtaitės ir Vytauto Mašalo duetas
* SPALIO 23, sekmadienį, 2 v.p.p., Londono Šiluvos Marijos parapijos

salėje (taip pat giedos Mišiose)
* SPALIO 28, penktadienį, 6 v.v., Anapilio parodų salėje
* SPALIO 29, šeštadienį, 3 v.p.p., Hamiltono Jaunimo centre
PO KONCERTŲ UŽKANDĖLIAI IR KAVA. Bilietus galima įsigyti Anapilyje sekmadieniais 

pas TERESĘ SPUDULIENĘ ir pas VYTAUTĄ MAŠALĄ tel. 416-766-3024
MALONIAI KVIEČIAME Į ŠIAS GRAŽIAS DAINŲ POPIETES lietuvių katalikų sielovados delegato 

prelato EDMUNDO PUTRIMO veiklą
.’’ 1 

I TĖVIŠKAS Z!BŲRĮĄMŠ j
A.a. Vytauto Aušroto atmini

mui pagerbti Tėviškės žiburiams 
aukojo: $100 - A.B. Jasinevičius,
D. T. ChomOmaz, J.Č. Kūrai, J.I. 
Nacevičiai, J.M. Zubrickai, O.L. 
Rimkai; $50 — A.P. Kaziliai, G.R. 
Paulioniai, A.D. Bajorinai, A.B. 
Matulaičiai, Anapilio moterų bū
relis, Č.L. Senkevičiai, A. Rama
nauskienė, V. Davey, A. Kerbe- 
rienė, F. Mockus, G. Kuzmienė,
E. Zulienė, dr. J. ir E. Cuplins- 
kai, A. Bumbulis, L.A. Pacevi- 
čiai, A. Valadkienė; $40 - A. Sa- 
gevičius; $30 - V. E. Krikščiūnai, 
A. Puterienė, O. Yčienė, A. Mik
šys, L Ross; $25 - VL. Zubrickai, 
V.E. Abromavičiai, A. Vitkienė, 
D. Barkauskienė, A. Albanese, 
dr. J. ir A. Sungailos, P.B. Sapliai, 
R.V. White, K.V. Gapučiai, E.G. 
Kuchalskiai; $20 - J.R. Karasie- 
jai, M. Povilaitienė, B. Jonaitie
nė, A. Zubrickas, E. Juzukonie- 
nė, E: Čepienė, D.A. Zakarevi- 
čiai, L. Keršytė-Gotthans, A.D. 
Keršiai, G. Green, G. Gatti, I. 
Paškauskienė, E. Ališauskienė, 
G.V. Butkiai, L. Matulevičienė, 
O. Dementavičienė, R. M. Rusi
nai, L. Einikienė, R.D. Puteriai, 
M.S. Bušinskai, B. Čepaitienė, 
R. Celejewski, I.A. Žemaičiai, 
O.V. Narušiai, L.V. Nakrošiai, A 

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Augaitis, V.V. Paškai, V. Puo
džiūnas, A.S. Petraičiai, A.A. 
Vaičiūnai, J.N. Budriai, M. 
Tamulaitienė, G. Stankutė, J.D. 
Empakerienė, Z.J. Stravinskai, 
N. Balčiūnienė, Č.B. Joniai, 
A.M. Empakeriai, D.D. Šab- 
linskai; $10 - E. Ališauskienė, 
V.G. Tumosai, L. Murauskienė, 
E.J. Valeška, B. Tamulionienė; 
$5 - P. Jurėnas. Aukas rinko B. 
Matulaitienė.

A.a. Vytautui Aušrotui mi
rus, užjausdami jo žmoną Sigitą, 
dukras Aldoną ir Bernadetą, jų 
šeimas bei gimines, vietoj gėlių 
$100 Tėviškės žiburiams aukojo: 
A.J. Aušrotai, S.R. Aušrotai, 
K.B. Young, B.T. Carr.

A.a. Vytautui Aušrotui mi
rus, užjausdami jo žmoną Sigitą 
ir šeimą, Danutė ir Juozas Petroniai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A.a. Vytauto Aušroto atmini
mui Vytas ir Bronė Palilioniai 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A.a. Elvyros Šelmienės 2-jų 
metų mirties sukaktis (spalio 26 
d.) bus paminėta šv. Mišiomis 
Prisikėlimo šventovėje spalio 23, 
sekmadienį, 10.15 v.r. Jos prisi
minimui vyras Antanas Šelmys 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 30 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

Kviečia “Rudens mozaika”
Lapkričio 6 d., sekmadienį,

7 v.v. Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje įvyks kamerinės mu
zikos koncertas “Rudens mozai
ka”. Jo programoje skambės įžy
mių kompozitorių Bacho, Dvor- 
žako, Weberio, Barbeno, Fran
ko, Grygo ir Mendelsono muzika. 
Kūrinius atlieka smuikininkas T. 
Holovach, Halyna Dziuryn (smui
kas), Teymuras Sadykhov (violon
čelė), Susan Kutertan (fleita) ir 
pianistės Leokadija Kanovičienė 
bei Ilona Beres. Bilietai bus par
duodami prie įėjimo. Kaina -15 dol.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia mirusiųjų prisimi
nimą - Vėlines trečiadienį, lap
kričio 2. Mišios - 10 vai. ryto 
Prisikėlimo parapijos šventovėje; 
šilti pietūs 12 v.d. “Vilnius Ma
nor” IlI-čio aukšto menėje. Bi
lietai $10 gaunami pas T. Kobels- 
kienę, 416 760-8003 arba S. Kuz
micką, 416 769-1351. Inf.

Gauta žinia, kad š.m. spalio
8 d. mirė buvęs torontietis, TŽ 
bendradarbis, Leonas Baltušis, 
gyvenęs Wisconsin (JAV), sulaukęs 
79 m. amžiaus. Nuliūdime paliko 
žmoną Alę, dukterį Violetą ir sū
nų Viktorą. Laidojimo apeigos 
įvyko spalio 12 d. Čikagoje.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis susirinkimas įvyks š.m. 
lapkričio 2, trečiadienį, 7.30 v.v. 
Tėviškės žiburių patalpose.

Tėviškės žiburių administra
cija Kapinių lankymo dieną, 
spalio 30, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Patikslinimai. TŽ, 41 nr., 15 
psl. žinutėje apie V. Aušroto lai
dotuves įsibrovė klaida. Kapinė
se laidojimo apeigas atliko kun. 
K. Kaknevičius, ne prel. J. Staš
kevičius.

Aprašyme Jubiliejinė konfe
rencija Įsrutyje paskelbta, kad Ka
raliaučiaus krašte mokosi dau
giau kaip 300 mokinių. Turi būti 900.

2005 m. lapkričio 12, šeštadienį,
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Rd., Toronto

6 v.v. - užkandžiai ė 7 v.v. šilta vakarienė 
su vynu ♦ veiks baras ♦ turtingos “tyliosios 
varžytinės” ♦ loterija ^“Mariachi” muzika

Bilieto kaina - $50 asmeniui. Bilietai platinami lietuvių 
parapijose po Mišių ir pas Dalią Rocca, tel. 905-820-3088

Dail. Silvijos Saplienės kūrinys Composition Symphony #2, rodo
mas iki spalio 30 d. Kanados dailininkų draugijos 38-ojoje paro
doje “Papermill” galerijoje, Toronte (67 Pottery Rd.)

Rūta Melkienė, PFP
Financial Advisor

§ Scotiabank

Business and Professional 
Banking Centre
392 Bay Street at Richmond
Toronto, Ontario M5H 3K5

Enquiries: (416)866-5700
Direct Line: (416) 866-6102
Fax: (416)866-7019
ruta.melkiene@scotiabank.com

Mielai Jums patarnausiu, 
padedant sukurti finansinį planą 

bei visais paskolų ir investicijų 
klausimais

DĖMESIO “PARAMOS” NARIAI!
MALONIAI PRANEŠAME, kad šiuo metu 

naudodami “EXCHANGE” tinklo bankomatus 
galite savo pinigus ne tik išsiimti, 

bet ir Į savo sąskaitas įnešti 
be jokių patarnavimo mokesčių.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės 
į “PARAMOS” skyrius

1573 Bloor St.W., Toronto ON 
TEL: (416) 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON

RAR AM A TEL: (416) 207-9239

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

DALIA VAŠKEVIČIŪTĖ, CFP
NORĖTUMĖT IŠEITI Į 

PENSIJĄ?
Nereikia didelio turto, reikia 

GERO PLANO!
PASKAMBINKITE MAN, 

pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai 
905-451 -1933 
TAUPYMO SĄSKAITA:

2.4% - kasdieninės palūkanos (be priemokų) 
GIC: 1 m. - 3%; 2 m. - 3.2%; 3 m. - 3.45%; 4 m - 3.6%;

5 m. - 3.8% (nuošimčiai gali keistis) 

(^5)DalečMorrow 
. INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1 NS

NIJOLĖ 8. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m..

SKYTRAIN LTD
TOURS & TRAVEL 
2558 Danforth Ave. Toronto M4C 1L3

BILIETAI | LIETUVĄ!
ŽEMIAUSIOS KAINOS!

SKAMBINKITE VIOLETAI 
416-690-4922

mailto:ruta.melkiene@scotiabank.com
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« TORONTO'
Anapilio žinios

• Ateinantį savaitgalį bus 
renkama antroji rinkliava Lietu
vos kankinių, Gerojo Ganytojo ir 
Šv. Kazimiero šventovėse Pasau
lio misijoms.

• Jei kas nori paaukoti nu
kertėjusiems nuo žemės drebėji
mo Pietinėje Azijoje ar nuo po
tvynių Centrinėje Amerikoje, ga
li įdėti savo auką į bet kokį vokelį 
ir užrašyti “P. Azija” arba “C. 
Amerika”.

• Nuotraukų iš parapijos 
šventės galima pasižiūrėti Anapi
lio tinklalapyje www.anapilis.ca. 
Ten dar tebėra ir nuotraukų iš 
vykusios Joninių šventės Wasaga 
Beach mieste.

• Rudeninė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus spalio 30, 
sekmadienį. Pamaldos - 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Pamokslą sakys kun. Petras Šar
ka, OFM. Autoaikštėje bei kapi
nėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai. Mokykli
nis autobusas į pamaldas veš mal
dininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą 
sekmadienio rytą važiuos įprasta 
sekmadienio tvarka.

• Kapinių lankymo dienos 
proga, spalio 30, sekmadienį, 
KLK moterų draugijos skyrius 
rengia keturių dailininkų parodą 
Anapilio parodų salėje. Parodos 
atidarymas - po 9.30 v.r. Mišių. 
Visi kviečiami parodą aplankyti.

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs spalio 30, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būre
lio Anapilio salėje. Pietauti bus 
galima visą dieną ir atsigaivinti 
vynu bei lietuvišku alumi.

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena, Vasagoje, Gerojo Ga
nytojo šventovėje, tą savaitgalį 
sekmadieninės Mišios bus auko
jamos spalio 29, šeštadienį, 2 vai. 
po pietų.

• Mišios spalio 23, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Magdaleną 
ir Stasį Kniukštas; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už Vasagos 
apylinkės mirusius lietuvius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
spalio 22, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Liną Markelį ir Teodorą 
Schneider.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo S. Vyskupaitienė.

A.a. Birutės Čeponkienės 
atminimui, užjausdama dideliame 
skausme likusius vyrą Praną, 
dukrą Jūratę Neimanienę, sūnų 
Benediktą bei artimuosius, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

UNIVERSITETO STUDENTŲ DĖMESIUI!
Montrealio lietuvių kredito unija “LITAS”

SKELBIA KONKURSĄ
vienkartinei $2000 stipendijai gauti.

***
Paskutinė šių metų stipendijos prašymo diena 

yra š.m. GRUODŽIO 31 D.***
Stipendijos įteikimas įvyks 2006 m. pavasarį 

kredito unijos “LITAS” metiniame susirinkime.
***

Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės 
“LITE”, 1475 RUE DE SEVE, 

Montreal, QC H4E 2A8 
Tek: 514-766-5827

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo “Ret- 
kartinis” parapijos choras. No
rintys įsijungti į šią grupę prašo
mi susisiekti su choro vadove D. 
Viskontiene, 416 231-9351.

• Sekmadienį 10.45 v.r. Mi
šias aukojo Lietuvos Šv. Kazi
miero pranciškonų provincijos 
provincijolas kun. Benediktas 
Jurčys, OFM, su kuriuo, šalia pa
rapijos kunigų, koncelebravo 
viceprovincijolas kun. Astijus 
Kungys, OFM, ir patarėjai: Kre
tingos parapijos klebonas kun. 
Evaldas Darulis, OFM, Kryžių 
kalno vienuolyno viršininkas Li
nas Vodapjonovas, OFM, ir Kre
tingos vienuolyno viršininkas 
kun. Juozapas M. Žukauskas, OFM.

• Santuokos sakramentą 
priėmė Trina Hurst su Mark 
Riegg.

• Šis sekmadienis yra Misijų 
sekmadienis. Prašant Toronto 
arkivyskupui, kard. Ambrozic, 
visose parapijose bus daroma 
rinkliava pasaulio misijoms pa
remti.

• Dar yra bilietų į parapijos 
metinę vakarienę, kuri vyks 
spalio 29 d. parapijos salėse. 
Bilietai platinami sekmadieniais 
po Mišių salėje, o kitu laiku 
kreiptis į J. Vingelienę, 416 233- 
8108.

• Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas vyksta šį penkta
dienį, nuo 10 v.r. iki 8 v .v., ir šeš
tadienį, nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 
Daiktus prašoma atvežti iki ket
virtadienio 12 v.d. Kviečiame 
taip pat visus prisidėti darbu, 
daiktais ir pyragais.

• Parapijos raštinėje regist
ruojami vaikučiai Pirmos Komu
nijos pasiruošimo pamokoms, 
kurios prasidės lapkričio mėne
sio pradžioj. Taip pat registruo
jami jaunuoliai, sulaukę 12 me
tų, Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimo pamokoms. Šios pa
mokos taipgi prasidės lapkričio 
pradžioj.

• Mišios sekmadienį, spalio 
23: 8 v.r. už a.a. Alfonsą Krikš
čiūną; 9 v.r. už a.a. Nijolę Race- 
vičienę; 10.45 v.r. už a.a. Elvyrą 
Šelmienę, už a.a. Kazimierą 
Budreckį, už a.a. Apoloniją ir 
Vladą Kazlauskus bei Petrą ir 
Laimą Butėnus; 12.15 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

KLB Toronto apylinkės rin
kimų komisija (pirm. F. Mockus, 
sekretorė G. Bijūnienė, nariai - 
D. Keršienė, A. Zablockas, L 
Punkrienė, K. Jonušonis) skel
bia rinkimų tvarką. Kandidatai į 
Toronto apylinkės tarybą prista
tomi iki š.m. spalio 28 d. KLB

Lietuvių Namų žinios
• Spalio 16 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 140 svečių. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino LN Vyrų būrelio na
rys T. Stanulis. Svečių knygoje pa
sirašė B.E. Ručinskai iš Alytaus.

• Labdaros valdybos posėdis 
- lapkričio 2 d., 7 v .v.; Lietuvių 
Namų valdybos posėdis - lapkri
čio 16 d., 7 v.v. LN seklyčioje.

• Spalio 23 d., 1.30 v.p.p. bus 
rodomas dokumentinis filmas 
Marienburgo kryžiuočių ordino 
pilis ir Žalgirio mūšio minėjimo 
iškilmės mūšio vietoje.

• Lapkričio 6 d., 1.30 v.p.p. 
prof. V. Samonio paskaita Lietu
va — Rusijos šnipų ir sovietinių 
idėjų paveldo šalis. Paskaitoje 
svarstomas Rusijos skverbimasis į 
Lietuvos valstybės struktūras ir 
ekonomiką.

• Įvairaus žanro vaizdajuos
čių platina S. Škėma tel. 416 762- 
8646.
Išganytojo parapijos žinios

• Šį sekmadienį, spalio 23, 
11.15 v.r. pamaldose pamokslą 
pasakys vysk. M. Sabutis. Po pa
maldų šventovės patalpose Mo
terų draugija rengia kavutę, ku
rios metu bus proga iš arčiau susi
pažinti su vyskupu ir Vilma Sabu- 
tiene bei Povilu Pūkiu.

• Konfirmantų pamokos 
tęsiamos nuo spalio 30 d., po pa
maldų kiekvieną sekmadienį.

• Tarybos posėdis - spalio 26 
d., 7.30 v.v. Augusto ir Hertos Po
vilaičių namuose, Etobicoke.

Maironio mokyklos žinios
• Spalio 15 d. prel. Edis Put

rimas, lydimas sės. Paulės, rodė 
vyresnėm klasėm vaizdajuostę 
apie Pasaulio jaunimo dienas ir 
aiškino jų reikšmę. Jis aplankė ir 
vyresniųjų darželį, kuriame kartu 
visi pasimeldė.

• Regina Simonaitienė dės
to tikybą jaunesnėm klasėm.

• Spalio 29 d. vyresniųjų
darželis rengia kaukių balių. 
Darželinukai prašomi atvykti su 
kaukėmis ir atsinešti skanumynų 
pasidalinimui! Živilė 

raštinėn, 1 Resurrection Rd., To
ronto, ON M9A 5G1. Rinkimų 
data - lapkričio 13 d. Rinkimai 
vyks Toronto Lietuvių Namuose, 
Prisikėlimo, Anapilio, Išganyto
jo parapijose ir “Vilniaus rūmuo
se”. Renkami 25 nariai. Kandi
datas turi būti ne jaunesnis kaip 
18 m., susimokėjęs solidarumo 
įnašą. Kandidatus gali siūlyti 
kiekvienas bendruomenei pri
klausąs lietuvis. Prašome iš visų 
Toronto organizacijų pristatyti 
bent po 2 kandidatus. Kandidatų 
pareiškimus galima gauti pas 
kiekvieną rinkiminės komisijos 
narį arba rinkiminėje būstinėje. 
Norėdami, kad Bendruomenė 
gerai veiktų, privalome ją remti 
ir siūlyti tinkamus kandidatus.

Rinkiminės komisijos kai 
kurių narių telefonai: F. Mockus 
416 489-7735; G. Bijūnienė 416 
621-1638; D. Keršienė 416 762- 
5122; K. Jonušonis 905 507- 
0615; raštinė 416 533-3292. EM.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905)848-9628

m Montreal
Aušros Vartų parapija

Aušros Vartų šventovėje 
spalio 16 d., 11 vai. Mišios buvo 
atnašaujamos už Navikėnų šei
mos mirusius. Giedojo parapi
jos choras ir sol. E. Grumbinie- 
nė. Po Mišių buvo giedama Li
bera, Mišias atnašavo kleb. kun. 
R. Birbilas. Parapijos salėje Ge
novaitė Navikėnaitė-Kudžmie- 
nė padėkojo dalyvavusiems Mi
šiose ir prisiminė staigias, skau
džias ir tragiškas artimųjų mir
tis. Brolis Algimantas, 27 m. 
amžiaus, Kanados aviacijos vyr. 
leitenantas, prieš 50 metų žuvo 
lėktuvo nelaimėje Vokietijoje. 
Po ketverių metų tėvas Juozas 
Navikėnas, Lietuvos kariuome
nės kapitonas, sunkiai išgyvenęs 
sūnaus netektį, staiga mirė, 
sulaukęs vos 59 m. Motina Ele
na Navikėnienė mirė prieš 25 
metus, spalio 12 d. Ji buvo veik
li bendruomenės narė, ilgus me
tus mokytojavo šeštadieninėje 
lituanistinėje mokykloje, vedė 
mokyklos chorą. A.a. kun. Kazi
miero Pečkio, SJ, paraginta, 
1952 m. atgaivino Lietuvių ka
talikių moterų dr-ją Montrea- 
lyje, buvo jos pirmoji pirminin
kė ir veikli narė iki pat mirties. 
Mirė staiga požeminio trauki
nio vagone, važiuodama į Auš
ros Vartų šventovę. Gausus bū
rys giminių, artimųjų ir choristų 
buvo pavaišinti skaniais valgiais.

A.a. Konstancija Gasiūnai-

Lietuvių tautodailės instituto suvažiavime montrealiečiai 
Gananoque, ON, “Rambyne” 2005 m. rugsėjo 17 d. Iš k.: 
Birutė Nagienė, Regina Brikienė, Danutė Staskevičienė, Petras 
Brikis Ntr. A. Veselkienės

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E.. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL 514-286 1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1- 
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687. 

tė-Jasutienė, 98 m. amžiaus, mi
rė spalio 11 d. Po gedulinių Mi
šių Aušros Vartų šventovėje 
spalio 14 d. palaidota Notre Da
me des Neiges kapinėse prie 
anksčiau mirusio vyro Kazimie
ro. Velionė buvo darbšti Auksi
nio amžiaus “Rūtos” klubo narė 
ir Vaiko tėviškės namų rėmėja.

Kleb. kun. R. Birbilas pri
mena, kad netrukus pradės 
prieškalėdinį namų lankymą ir 
šventinimą. Taip pat prieš Kalė
das žada aplankyti ligonius bei 
senelius. Dėl šių lankymų susi
siekti su klebonu. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
• Klebono kun. Aloyzo 

Volskio gimtadienį (spalio 12), 
šventėme sekmadienį, spalio 
16. Sol. Antanas Keblys užtrau
kė su choristais ir parapijiečiais 
Ilgiausių metų. Seniūnai atnešė 
tortą su žvakėmis.

• Ateinantį sekmadienį, 
spalio 23 - Eucharistinių metų 
užbaigimas. Prie išstatyto Šven
čiausiojo bus sukalbėtas Roži
nis. Klebonas ir seniūnai kviečia 
visus į metinius grybų pietus po 
Mišių.

• Baltiečių dailininkų me
no paroda spalio 29-30 d.d. pa
rapijos salėje. Atidarymas - šeš
tadienį, 12 vai. Sekmadienį po 
11 vai. Mišių bus trumpa prog
rama - dainuos “Melodija”, 
veiks loterija, bus vyno ir sūrio 
vaišės. V.L.

“BALTIC TREE SERVICE”. Ge
nėjo ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

IEŠKAU DARBO vaikų priežiū
roje, butų ir namų tvarkyme. 
Taip pat kerpu plaukus savo na
muose (15 metų patirtis). Prašo
me skambinti tel. 416 604-3031.

http://www.anapilis.ca

