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Didžioji ginkluotė
Kovoti dėl laisvės, dėl savo teisių arba šiaip jau 

dėl egzistencijos kiekvienam žmogui yra įgimta. Tai pasi
reiškia jau nuo mažens, o labiau išsiryškina subrendus. 
Vadinamoji kova už būvį visais laikais vyko; tebevyksta ji 
ir šiandien.

K
OVOS būdų yra įvairiausių. Tai priklauso nuo 
problemų dydžio, nuo kovojančių savybių, nuo 
priežasčių ir nuo to kas kovoja - pavieniai asme
nys, grupės, gentys, tautos, valstybės ar jų sąjungos. Pas

tarosios paprastai naudoja du kovos būdus - diplomatiją 
ir kariavimą. Nors kariavimas šiais laikais labiau smerkia
mas negu tai buvo praeityje, vis dėlto, kaip matome, neiš
vengiamas. Šalia įprasto “tradicinio” kariavimo, kurį at
lieka tam pasiruošę kariai, naudodami moderniausius 
ginklus, nūdien plinta ir kitas kovos būdas, kai priešas 
persekiojamas iš pasalų. Nesudarydami aiškaus fronto, 
neieškodami teritorinių sąlygų, tokie puolėjai iš pasalų 
geriausiu atveju yra žinomi, bet nebematomi. Gynėjams 
taikiniai būna nebeaiškūs, per daug judantys ir klaidinan
tys. Iš dalies tai dabar patiria po tragiškosios rugsėjo 11- 
tosios ir JAV su savo sąjungininkais, paskelbusi karą te
rorizmui, tiksliau - kai kurių arabiškų šalių kraštutinėms 
organizacijoms, kurios be jokio skrupulo išdrįso smogti 
Amerikos širdin. Kaip jau buvo skelbta ir kaip praktiškai 
dabar aiškėja, tasai karas gali būti labai ilgas ir, ko gero, 
nesulaukti siekiamo visiško laimėjimo. Tai parodys atei
tis. Dabar tik štai kas matoma - plečiantis pasaulyje nau
jiems kovos būdams, keičiasi ir ginklai, ir taikiniai. Tačiau 
šitoje kaitoje ne viskas yra nauja. Civilių, vadinamųjų ne
kaltų, žmonių žudymas buvo jau pradėtas Antrojo pasau
linio karo metu ir vykdytas abiejų kariaujančių pusių. 
Kas, atrodo, darosi nauja - tai kaltumo ir nekaltumo 
samprata. Žmonijai netrukus gal jau reikės priprasti prie 
kitokio apibrėžimo, kas yra kaltas ir kas ne. Nukentėję ci
viliai šiandien vadinami nekaltais, bet kuo kalti kariai, ku
riems įsakoma atlikti savo pareigas?

Besikeičiantys kovos būdai tolydžio verčia 
peržiūrėti pažiūras ir į organizuotą kariuomenę. 
Ligi šiolei daugelyje šalių, taipgi ir mūsų nepri
klausomoje Lietuvoje, reiškėsi lyg ir dvi žmonių grupės - 

vieni prieš kariuomenę, kiti - už. Kariuomenės priešinin
kų argumentai be išlygų maždaug tokie: maža valstybė 
ginkluoto sankirčio atveju neapsigins ir pralaimės, todėl 
nemažai lėšų reikalaujantis kariuomenės išlaikymas ir jos 
apginklavimas esąs beprasmis. Kariuomenę palaikantys 
aiškina, kad pavojui ištikus tik ginkluotas pasipriešinimas 
gali nulemti laisvės kovą, nors pirmasis mūšis būtų ir pra
laimėtas. Tai daugiau idėjinė linkmė, kuri, kaip šiandien 
matome, yra didelė jėga, dažnais atvejais reikšmingesnė 
nei galingoji karinė technika. Kaip girdėti, šiandieninė 
Lietuvos kariuomenė yra ruošiama partizaniniam karui. 
Kad tai reikšmingas kovos būdas, įrodė mūsų pokario 
partizanai. Nors jie po devynerių metų kovos fiziškai pra
laimėjo, bet tautai paliko nepakartojamą testamentą, 
stiprią moralinę jėgą, kuria palikuonims telieka naudotis 
ją pritaikant dabartinėms gyvenimo sąlygoms. O tos sąly
gos nūdien žymiai geresnės. Lietuva laisva ir nepriklauso
ma valstybė, rimta kandidatė į Šiaurės Atlanto sąjungą 
(NATO), gana greitai pagerinusi santykius su visais savo 
kaimynais. Belieka tęsti, kas pradėta. Kariuomenės dieną 
švenčiant prisimintina, kad didžiųjų ir mažųjų apibrėži
mas ne visada atitinka tikrovę. Fizinės matuoklės ir skait
meniniai svertai kartais labai skaudžiai apgauna tuos, ku
rie tik tuo įpratę remtis. Kovos atvejais didelis yra tas, ku
ris netiki, jog fizinė griūtis reiškia pralaimėjimą; o mažas 
tas, kuriam tik dabartis terūpi. Istorija pilna pavyzdžių, 
patvirtinančių tuos teiginius. Tebūna Lietuvos karys ruo
šiamas tėvynę labiau mylėti negu save. O tai - pati didžio
ji ginkluotė. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

“Greenpeace”
Gamtosaugos organizacija 

Greenpeace įsteigta 1971 m. 
rugsėjo 15 d. Vankuveryje (Br. 
Kolumbija). Pirmieji jos uždavi
niai buvo kovoti prieš atominių 
ginklų bandymus ir besaikį ban
ginių medžiojimą pasaulio van
denynuose. Jos steigėjas David 
McTaggart (1932-2001) netru
kus ją išplėtė į pasaulinę organi
zaciją ir jos uždaviniu tapo gam
tosaugos propagavimas, kova su 
gamtos tarša bei jos teršėjais - 
protestais, spauda, gamtai ne
kenkiančių produktų tobulini
mu (Exeter universiteto labora
torijose, D. Britanijoje) ir poli
tine veikla tarptautinėje areno
je. Šiuo metu Greenpeace turi 
savo skyrius 36-iose valstybėse, 
įskaitant JAV, Kiniją ir Rusiją 
(Lietuvon kol kas dar neatkelia
vo, nors prezidentas buvęs JAV 
gamtosaugininkas). Iš Green
peace veiklos pasisekimų galima 
būtų paminėti šiuos: privertė 
sustabdyti JAV atominius ban
dymus Aliaskoje (1971), Pran
cūzijos atominius bandymus 
Ramiojo vandenyno atoluose

švenčia 30-metį
(1975), įtaigavo Tarptautinę 
banginių medžiojimo komisiją 
griežtai apriboti banginių žudy
mą (1982), sustabdė nuodingų 
atmatų pylimą į jūras ir vande
nynus (1983); patobulino Green- 
freeze, šaldymo techniką be 
gamtai žalingų HFC elementų 
(1992) ir įtaigavo Coca-Cola 
bendrovę nenaudoti HFC ele
mentų gėrimų šaldytuvuose 
(2000); patobulino saugesnį (be 
chloro) popieriaus gaminimo 
būdą ir išpopuliarino jo naudo
jimą Vokietijoje (1991). Padėjo 
tarptautiniais įstatymais sustab
dyti mineralų ieškojimą An- 
tarktikoje (1991, 1997), ilgai iš
silaikančių (chemiškai pastovių) 
medžiagų gaminimą bei naudo
jimą (2001), teisę valstybėms at
sisakyti importuoti bei naudoti 
genetiškai pakeistus maisto 
produktus (2000). Taip pat 
Greenpeace išvystė intensyvius 
vajus Kanadoje bei kitose vals
tybėse prieš beatodairinį miškų 
kirtimą (Br. Kolumbijoje 1986, 
2001), Europos sąjungoje prieš

(Nukelta į 6 psl.)

Šį lietingą rudenį Lietuvoje buvo daug grybų, ypač baravykų Nuotr. LGTIC

Valdžia ir laisva žiniasklaida
Amerikos karas prieš terorizmą ir dabartinė jos žiniasklaida

POVILAS ŽUMBAKIS
Amerikiečiai giriasi pasau

liui savo laisvėmis: tikėjimo, 
kalbos, žodžio, susirinkimo! Vi
sos laisvės yra garantuotos 
Amerikos konstitucijos prie
duose (Amendments), kurie bu
vo pridėti prie konstitucijos ge
rokai vėliau po jos priėmimo.

Amerikiečiai prie tų laisvių 
yra taip pripratę, kad dažnai jų 
visai negerbia ir neįvertina. 
Dažnai tų teisių net nesupranta, 
dėl to jos dažnai lieka neįgyven
dintos.

Šiuo metu žiniasklaidos 
laisvė JAV yra ypatingai svarbi. 
Kraštui patekus į karo sūkurį, 
valdžia bando riboti jos teises, 
nes plati informacija gali pa
kenkti karo eigai ir valstybės 
saugumui.

Amerikos istorijoje tokiais 
atvejais teisės būdavo “laikinai” 
apkarpomos (gal pats geriausias 
pavyzdys - garsiausio Amerikos 
prezidento A. Lincoln’o habeas 
corpus teisių nutraukimas civili
nio karo metu). Habeas corpus 
yra Amerikos žmonių teisių pa
grindas: sulaikytas asmuo turi 
teisę žinoti, ar nebuvo pažeistos 
jo teisės jį areštuojant. Svar
biausia žiniasklaidos pareiga - 
stebėti, kad žmonių teisės ne
būtų ribojamos. Dėl to būtina 
tiksli informacija ir vieši, neri
boti debatai.

Įtampa tarp valdžios ir 
žiniasklaidos

Valdžiai yra naudinga varžy
ti žiniasklaidą. Juo daugiau 
slaptumo, juo lengviau valdžiai 
ir biurokratams veikti. Todėl yra 
amžina įtampa tarp valdančiųjų 
ir žiniasklaidos. Dėl to laisvos 
žiniasklaidos teisės yra garantuo
tos. Per laisvą žiniasklaidą žmo
nėms yra lengva stebėti valdžią, 
kad ji nesavavaliautų.

Tačiau žiniasklaidos laisvė 
nereiškia, kad ji teisingai ir ob
jektyviai perduoda visą infor
maciją. Žiniasklaida, kaip ir vi
sos institucijos, laikui bėgant 
įgyja savo interesus, apie ku
riuos niekas nerašo ir net viešai 
nediskutuoja, kurių negalima 
peržengti.

Kartais tokios nerašytos ži
niasklaidos taisyklės gali pa
kenkti kraštui taip pat, kaip val
džios slaptumas ar draudimas 
kai kurių temų, žinių ar net kal
bų. Gali būti, kad tylios žinia
sklaidos taisyklės gali kenkti 
kraštui daugiau, negu valdžios 
draudimas kalbėti ar rašyti tam 
tikrom temom.

Po rugsėjo 11 dienos įvykių 
tyla Amerikos žiniasklaidoje 
kartais sukelia nepasitikėjimą 

užsienyje ir pačiame krašte. Ty
la šiuo metu gali labai pakenkti 
ne tik Amerikai, bet ir jos sąjun
gininkams. Net ir tiems, dėl ku
rių ta tyla yra įsivyravusi mūsų 
žiniasklaidoje.

Tema, kurią tik iš dalies lie
čia ir atsisako pilnai analizuoti 
Amerikos žiniasklaida, - tai prie
žastys, dėl kurių-musulmonai ir 
nemaža dalis pasaulio gyventojų 
taip nekenčia Amerikos.

JAV paskelbė karą teroris
tams ir jų globėjams. Tai teisin
gas žingsnis. Jokios priežastys 
negali pateisinti Rugsėjo 11 die
nos teroro!

Prieš pradėdamas karą, 
kraštas turi turėti aiškius tikslus, 
elgtis pagal aiškius principus ir 
nenukrypti nuo jų. Todėl yra 
būtini ne tik vidaus įsitikinimai 
bei dorumas, bet ir supratimas, 
kaip ir ką mąsto pasaulio žmo
nės, smerkiantys terorizmą. Bū
tina suprasti priežastis, dėl ku
rių priešas (teroristai) puolė 
Ameriką. To nežinant sunku 
įvertinti priešo jėgą ir jį nu
galėti.

Ir štai amerikiečiai susidu
ria su ribota informacija ir net 
laisve apie tai kalbėti. Laisvės 
suvaržymui yra ne viena prie
monė. Laisvė gali būti ribojama 
jėga (valdžios įsakymais), grasi
nimais (kaip Kinijoje ar Sovietų 
Sąjungoje), ekonominiu spaudi
mu. Amerikoje yra netoleruoja
mos temos (politically correct), 
kurių nemėgsta ar jas draudžia 
intelektualinis liberalų elitas.

Deja, Amerikos žiniasklai
da tas priežastis palieka be pla
tesnių diskusijų bei pasisakymų.

Kodėl nekenčiama Amerika?
Standartinis atsakymas į šį 

klausimą - pavydas dėl aukšto 
gyvenimo lygio, dėl civilizacijos 
bei kultūros plėtros po visą pa
saulį, dėl jos galingumo (vienin
telė likusi superpower) ir dėl pa
ramos Izraeliui.

Minėtos priežastys yra pla
čiau gvildenamos kituose kraš
tuose negu Amerikoje. Tačiau 
viena tema, kuri praktiškai ne
liečiama Amerikoje, - tai viso
keriopa JAV pagalba Izraeliui.

Nors Izraelis yra vienas iš 
turtingiausių kraštų pasaulyje, 
Amerika jam teikia didžiausią 
ekonominę ir karinę pagalbą. 
Izraelio gyventojai Amerikos 
paramą laiko garantuota, besą
lygine, beveik įgimta teise į ją. 
Ta parama yra teikiama pasto
viai, be jokių sąlygų ar abejonių.

Skirtingi dviejų karų tikslai
Amerika kariauja vieną iš 

pavojingiausių karų savo istori
joje. Ji pirmą kartą turi nuos
tolių savo krašte.

Jau kelintą dešimtmetį Iz
raelis kariauja su palestiniečiais. 
Amerika oficialiai nedalyvauja 
tame kare, tačiau Izraelis nau
doja JAV ginklus ir gauna di
džiulę ekonominę pagalbą iš 
jos.

Kai kurie Izraelio politikai 
bando įtikinti pasaulį, ypač 
amerikiečius, kad jų karas prieš 
palestiniečius yra toks pats, kaip 
ir JAV karas prieš teroristus ir 
jų globėjus. Bet argi galima 
lyginti šiuos abu karus?

Toks lyginimas nėra tikslus. 
Amerika nenori okupuoti jokio 
krašto. Ji nesiekia kolonizacijos. 
Amerika tik nori nugalėti 
žmonijos priešą - tarptautinį te
rorizmą ir tuos, kurie jį remia.

Tuo tarpu Izraelis siekia 
išlaikyti okupuotą teritoriją, 
įsteigtas kolonijas ir jas plėsti. 
Jis kovoja prieš okupuotus žmo
nes. Daug pasaulio žmonių tai 
mato ir apie tai kalba. Bet, ne 
Amerikoje...

Izraelio žmonės yra daug 
nukentėję nuo palestiniečių 
okupacijos metu ir prieš tai. 
Izraelis teigia, jog palestiniečių 
pasipriešinimas yra terorizmas. 
O palestiniečiai įsitikinę, kad jie 
kovoja dėl laisvės ir jų kariai yra 
kovotojai dėl laisvės - nesvarbu, 
uniformuoti jie ar ne.

Jei Izraelio karas prieš pa
lestiniečius yra toks pat, kaip 
amerikiečių prieš teroristus, tai 
abu jie yra vienodai pateisina
mi. Tačiau toks Izraelio ir Ame
rikos karų palyginimas yra ne
naudingas Amerikai. Amerikos 
karo tikslai ir būdai yra kiti. 
Taip mano ir kai kurie Izraelio 
intelektualai bei Amerikos žy
dai, bet jų per mažai girdisi.

Okupacijos sukelia neapy
kantą. Izraelis iš palestiniečių 
atima žemę, sodus, vandenį. 
Ten stato sau modernius namus 
su baseinais. O šalia gyvenantys 
palestiniečiai skursta, primity
viai verčiasi. Izraelio kariuome
nė griauna įtariamųjų nusikaltė
lių giminių namus, net neleidžia 
našlėms ar motinoms pasiimti 
drabužių paliekant savo namus. 
Dėl to arabai ir daug kas pasau
lyje kaltina Ameriką. Jie mato, 
kad izraeliečiai naudoja ameri
kietiškos gamybos tankus, gink
lus, lėktuvus.

Tyla žiniasklaidoje
Jeigu Amerikos žiniasklaida 

daugiau informuotų rinkėjus, ar 
ir toliau Amerika taip remtų pa
lestiniečių okupaciją, koloniza
ciją ir karą prieš juos? Gal. Tik
rų debatų ta tema Amerikoje 
nėra. Dėl tokios žiniasklaidos 
tylos ir viešų debatų nebuvimo

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas Varšuvoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus lapkričio 6 d. da
lyvavo Varšuvoje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje Ko
va su terorizmu, skelbia LGTIC. 
Susirinko 16 Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių vadovų arba 
jų atstovų, aukštų ŠAS, Euro
pos sąjungos, JT organizacijos ir 
JAV pareigūnų. Buvo priimtas 
bendras pareiškimas ir veiksmų 
planas, numatantis konkrečias 
valstybių kovos su tarptautiniu 
terorizmu priemones.

V. Adamkus kalbėjo apie 
regioninio bendradarbiavimo 
svarbą ir išdėstė, kaip Lietuva 
prisidės prie kovos su teroriz
mu, perėmusi pirmininkavimą 
Europos taryboje. JAV delega
cijos vadovas Francis Taylor pa
dėkojo Lietuvai už solidarumą 
kovoje su terorizmu. Susitikime 
su Lenkijos ministeriu pirminin
ku Leszek Miller, sutarta, kad 
Lietuvai ir Lenkijai derėtų dau
giau dėmesio skirti ekonomi
niam tarpusavo bendradarbiavi
mui, kuris padėtų didinti jų 
vaidmenį suvienytoje Europoje.

Lankėsi DB karalaitis
Didžiosios Britanijos sosto 

įpėdinis, Velso karalaitis Char
les lankėsi Lietuvoje lapkričio 
6-8 d.d. Viešnagės metu jis susi
tiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi, su kuriuo pasikeis
ta dovanomis ir aptarti dvišaliai 
politiniai ir ekonominiai santy
kiai. Jis taip pat lankėsi seimo 
rūmuose, susitiko su seimo pir
mininku Artūru Paulausku, mi
nisteriu pirmininku Algirdu 
Brazausku ir seimo valdybos 
nariais.

Svečias atidarė ekologinės 
žemdirbystės seminarą ir ekolo
giškai švarių produktų, užaugin
tų Lietuvoje ir savo dvare High
grove parodą. Jis domisi tauso
jančia žemdirbyste, kurią jis api
būdino kaip seno ir naujo sinte
zę, leidžiančią dirbti derinantis 
prie gamtos ir pabrėžė, kad žen
giant pirmuosius žingsnius šiuo 
keliu ūkininkams būtina vyriau
sybės parama. Karalaitis lankėsi 
Lietuvos muzikos akademijoje, 
Šv. Dvasios šventovėje, apžiūrė
jo Vilniaus universitetą, stebėjo 
šaudymo pratybas Lietuvos ka
riuomenės poligone Pabradėje, 
su kariuomenės vadu generolu 
Jonu Kronkaičiu ir krašto ap
saugos ministeriu Linu Linkevi
čiumi. Jis susitiko su kardinolu 
Audriumi Bačkiu ir dalyvavo 
priėmime prezidentūroje prieš 
išvykdamas į Rygą tęsti savo 
pirmosios kelionės po tris Balti
jos kraštus.

JAV remia ŠAS plėtrą
LGTIC žiniomis, JAV At

stovų rūmuose lapkričio 7 d. bu
vo balsuota 372 balsais “už” ir 
46 balsais “prieš” priėmimą 
naujų narių į Šiaurės Atlanto 
sąjungą (ŠAS-NATO). Nors at
skiros valstybės nebuvo įvardija
mos, šiuo pritarimu parodytas 
tvirtas pasiryžimas plėtrai. Taip 
pat buvo priimtas sprendimas 

Šiame numeryje
Didžioji ginkluotė

Didžiųjų ir mažųjų apibrėžimas ne visada atitinka tikrovę
Valdžia ir laisva žiniasklaida

Amžina įtampa tarp valdančiųjų ir žiniasklaidos
Islamas, Amerika ir kas toliau?

Vakaruose islamo pažinimas yra gana ribotas
“Tikėk, dirbk aukštesniam gėriui”

Liudviko Gedimino Rėzos 225-tosios metinės Karaliaučiuje
Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje 

Kanadiečio lietuvio turistiniai įspūdžiai
Sutelktinei veiklai 50 metų

JAV Lietuvių bendruomenės 50 metų veiklos minėjimas
Įspūdinga “Ąžuoliuko” kelionė Š. Amerikoje 

Choro “Ąžuoliukas” koncertai JAV-se ir Kanadoje

septynių kraštų, siekiančių na
rystės SAS, saugumo stiprini
mui skirti 55.5 milijonus litų. 
Projekte, kuriam dar reikalin
gas Senato pritarimas, Lietuvai 
numatoma skirti 7.5 mln. JAV 
dolerių (30 mln. litų), Latvijai - 
7 mln. dolerių (28 mln. litų), Es
tijai - 6.5 mln. dolerių (26 mln. 
litų). Sprendimas, kurios valsty
bės taps naujomis narėmis bus 
priimtas viršūnių susitikime 
Prahoje 2002 m. pabaigoje.
Krito Brazausko populiarumas

LGTIC žiniomis, rugsėjo 
mėnesį 4% sumažėjęs ministe- 
rio pirmininko Algirdo Brazaus
ko populiarumas per spalio mė
nesį nukrito dar 11%. Populia
riausio politiko vietą užleidęs 
prezidentui Valdui Adamkui, 
A. Brazauskas vos vienu nuo
šimčiu lenkia trečioje vietoje 
esantį seimo narį, Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
vadovą Kazį Bobelį. V. Adam
kaus populiarumas spalio mėn. 
smuko 6% iki 65%, K. Bobelio 
- 7% krito iki 57%.

Didžiausią savo pasitikėji
mą Lietuvos gyventojai spalio 
mėnesį išreiškė Lietuvos žinia- 
sklaidai. Ja pasitikintys 75% ap
klausos dalyvių, 2% mažiau ne
gu mėnesį anksčiau. Antroje 
vietoje Bažnyčia, kuria pasiti
kinčių skaičius nesikeitė - 64%. 
Žemiausias pasitikėjimo lygis 
buvo Lietuvos seimu - per pra
ėjusį mėnesį jis prarado dar 2% 
palankiai jį vertinančių. Dabar 
jį palankiai vertina tik 20%, o 
nepalankiai - 74% gyventojų. 
Tyrimus atliko bendros Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos rin
kos bei viešosios nuomonės tyri
mų firma “Baltijos tyrimai”.
Valstybės tarnybos įstatymas

Lietuvos vyriausybė lapkri
čio 7 d. pritarė Valstybės tarny
bos naujai redakcijai, kurios pa
grindinės nuostatos, seimui pri
tarus, įsigalios nuo 2002 m. ko
vo 1 d. Šiuo įstatymu siekiama 
aiškiau ir konkrečiau nustatyti 
valstybės tarnybos teisinius pa
grindus, kurie sudarytų sąlygas 
formuoti profesionalų tarnauto
jų korpusą, rašo LGTIC. Taip 
būtų garantuojamas valstybės 
valdymo institucijų ir savivaldy
bių darbo tęstinumas, politinis 
neutralumas, efektyvumas ir 
viešumas. Juo taip pat siekiama 
sukurti veiksmingą valstybės 
tarnautojų darbo apmokėjimo 
tvarką, panaikinant atlyginimų 
disproporcijas ir išeitines kom
pensacijas. Įstatyme numatoma 
valstybės tarnautojų tarnybinės 
veiklos vertinimo bei atestavimo 
tvarka. Taip pat būtų keičiama 
darbo apmokėjimo tvarka, įve
dant tris kvalifikacines klases, 
Bus nustatyti bendrieji tarnybi
nių nuobaudų skyrimo pagrin
dai, sugriežtinta valstybės tar
nautojų tarnybinė bei materiali
nė atsakomybė.

Pirmą kartą PPO
Lietuva pirmą kartą dalyva- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

4



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.XI.20 • Nr. 47 (2698)

>teviskes žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672. FAX 905 275-6755. E-mail: tevzib@pathcom.com 

PAP Registration No. 9408. CPM 1001760
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, CY Senkevičius, 
G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $45, rėmėjo - $55, garbės - $65. Oro 
paštu į užjūrius - $145, paprastu paštu - $50. Amerikoj - JAV dol. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių 
pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. U.S. 
office of publication: 2221 Niagara Falls Blvd., Niagara Falls, NY 14304- 
5709. Subscriptions: regular $45.00, patron $55.00, sponsor $65.00 per year. 
PERIODICALS Postage paid at Niagara Falls, NY. US POSTMASTER: 
send address changes to: “Tėviškės žiburiai”, P.O. Box 1072 Niagara Falls, 
NY 14304. CANADA POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario L5C 1T3. Printed in Canada. ISSN 0040-4063 lt,z 
We acknowledge the financial assistance of the Government oj 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs.

9 RELIGINIAME GfffiNIME

Kai lietuviai ir ukrainiečiai 
drauge kovojo

Kaune, Vytauto Didžiojo 
universiteto didžiojoje salėje, spa
lio 14 d. įvyko katalikų bendruo
menės “Gyvieji akmenys” atsi
naujinimo diena “Evangelija - 
dvasingumo Bažnyčios matas”. 
Pirmąją konferenciją Žmogiškojo 
ir krikščioniško dvasingumo susiti
kimas Jėzuje Kristuje vedė kun. A. 
Peškaitis, OFM, remdamasis švei
carų teologo kardinolo Hanso 
Urso von Balthasaro straipsniu 
Evangelija kaip bet kurio dvasin
gumo Bažnyčioje norma ir kriteri
jus. Antrąją konferenciją Žvilgs
nis į Naujojo testamento šerdį ve
dė Šv. Rašto vertėjas į lietuvių 
kalbą prel. prof. A. Rubšys. Jis 
rodė ir komentavo savo kelionių 
skaidres iš Jeruzalės. Atėnų ir 
Romos Kelionė po Šv. Rašto kraš
tus susirinkusiems priminė, kad 
žmogus, pasak prelato, yra trapus 
molinukas, tačiau gyvas Dievo al
savimu.

Po pietų pertraukos salėje 
įvyko užtarimo maldos tarnystė. 
Daliai renginio dalyvių kun. V. 
Sadauskas, SJ, pristatė Lectio di- 
vina maldos struktūrą bei vadova
vo maldos užsiėmimams. Kiti da
lyviai buvo susiskirstę į darbo 
grupes. Gyvenimo ir tikėjimo ins
tituto bendradarbiai sės. O. Vit
kauskaitė, M. Puronas ir V. Mali
nauskienė vadovavo užsiėmimui 
Psalmininko balsas iš nevilties gel
mių kaip Jėzaus malda. Šios gru
pės dalyviai buvo kviečiami savo 
gyvenimo patirtį susieti su Šven
tuoju Raštu. Kita grupė, vado
vaujama A. Lukaševičiaus, buvo 
skirta susipažinti su Šv. Raštu ir 
išganymo istorija. Kun. L. Ned- 
veckas grupėje “Ką Kristus skel
bė nuo kalno” atkreipė dėmesį, 
kad vadinamieji palaiminimai ori
ginalo kalba reiškia “laimingi”. 
Kalno pamoksle Kristus nelaimi
na, bet laimę susieja su dvasinė
mis žmonių nuostatomis. Atsi
naujinimo diena baigta Mišiomis, 
kurias koncelebravo arkiv. S. 
Tamkevičius, SJ, su kitais kuni
gais. Jis savo pamoksle kvietė vi
sus dalyvius būti dėkingais ir atvi
rais Dievui. Organizuoti šį rengi
nį “Gyviesiems akmenims” padė
jo maldos grupių nariai, Ugnies 
vaikai, Kauno kunigų seminarijos 
klierikai.

Šakiuose rugsėjo 23 d. pami
nėtos Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro vysk. J. Staugaičio 
135-sios gimimo metinės. Šia pro
ga vyskupo gimtinėje pastatytas 
koplytstulpis. Čia susirinkusiems 
parapijiečiams ir svečiams kalbas 
pasakė Žvirgždaičių mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja R. Jakie- 
nė ir istorikė B. Januškevičienė, 
nušviesdamos vyskupo veiklą, o 
zanavykas A. Vaičiūnas apibūdi
no jo gyvenimo nueitą kelią. Mi

Vysk. Jonas Kauneckas, Telšių vyskupijos pagalbininkas sako pa
mokslą iškilmingų šv. Mišių metu Švč. M. Marijos Gimimo šventovėje, 
Čikagoje, minint JAV LB 50 m. veiklos sukaktį Nuotr. Z. Degučio

šias Šakių Šv. Jono Kr. šventovėje 
aukojo ir pamokslą pasakė Vilka
viškio kunigų seminarijos dėstyto
jas kun. dr. R. Skinkaitis. Po pa
maldų Šakių kultūros centre buvo 
galima susipažinti su vysk. J. 
Staugaičio kūrybiniu palikimu. 
Kun. J. Staugaitis 1926 m. buvo 
įšventintas Telšių vyskupu. Jis 
įsteigė Telšių kunigų seminariją, 
rūpinosi jos bei vyskupų rūmų 
statyba, daug pastangų padėjo 
stiprindamas Vatikano ir Lietu
vos santykius. Daug rašė tikybos, 
politikos, kultūros, moralės klau
simais. Apie šio žymaus dvasinin
ko gyvenimą ir veiklą dar kalbėjo 
šios šventės vadovai: L. Kajokaitė 
ir E. Pilypaitis, kraštotyrininkas 
B. Aleknavičius, Signatarų namų 
direktorė A. Černiauskienė. Me
ninę programą atliko Žvirgždai
čių ir Sintautų mokyklų vienetai.

Kaišiadorių katedroje spalio 
2 d. buvo aukojamos Mišios už 
policijos darbuotojus. Jose daly
vavo per 50 rajono policijos pa
reigūnų. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė vysk. J. Matulaitis, 
pabrėždamas, kad visus mus vie
nija bendras noras siekti gėrio ir 
tiesos. Prieš pamaldas Kaišiado
rių policijos komisariato atstovai 
padėjo gėlių prie Arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio paminklo. 
Po pamaldų policijos komisariato 
salėje paminėta Angelų Sargų 
diena. Čia visus dalyvius pasveiki
no Kaišiadorių vyskupas J. Matu
laitis.

Kaišiadorių vyskupuos sielo
vados centre spalio 3 d. surengta 
Kunigų pastoracinio ugdymo die
na. Sės. Viktorija Blečkaitytė kal
bėjo apie pasirengimą Susitaikini
mo ir Eucharistijos sakramen
tams. Kaišiadorių vyskupijos kuri
jos sekretorius kun. G. Tamošiū
nas apžvelgė rengimo Krikštui, 
Eucharistijos ir Sutvirtinimo sak
ramentams galimybę. Vysk. J. 
Matulaitis supažindino su sielo
vados programa, prel. J. Jonys - 
su Kaišiadorių vyskupijos išleista 
knyga Kunigo Nikodemo Svogžlio- 
Milžino gyvenimas ir kūryba.

Kristaus atsimainymo kated
roje Kaišiadoryse spalio T d. buvo 
švenčiami Švč. M. Marijos Ro- 
žančinės atlaidai. Prieš pamaldas 
15-ka Vilniaus kunigų seminari
jos klierikų kalbėjo Rožinį. Mi
šias koncelebravo vysk. J. Matu
laitis, Magdeburgo (Vokietija) 
vyskupas L. Nowak ir generalvi
karas T. Stolpe. Vysk. L. Nowak 
savo pamoksle ragino tvirtai lai
kytis Evangelijos mokslo. Bažny
čia skelbia žmonėms Lietuvoje ir 
Vokietijoje, Rytuose ir Vakaruo
se, Šiaurėje ir Pietuose - visame 
pasaulyje, kad išganymas ir laisvė 
ateina tik iš Jėzaus Kristaus, - sa
kė svečias iš Vokietijos.

Lietuvių pastatyta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje, Marquette parke, šalia lietuvių šventovės Ntr. Ed. Šulaičio

Islamas, Amerika ir kas toliau?
DR. JONAS KUNCA

Terorizmas ir JAV karo 
veiksmai Afganistane yra susiję 
su islamu, kurį išpažįsta per bili
joną žmonių. Vakaruose islamo 
pažinimas yra gana ribotas. Dėl 
to mums yra sunkiau suprasti 
dabartinių įvykių priežastis ir 
galimas pasekmes.

Kas yra islamas?
Tai religinė doktrina, pa

grįsta Koranu ir visa eile pada
vimų (sunu), kurių yra apie 
3,000. Tą monoteistinę religiją 
VII šimtmetyje pradėjo skelbti 
dykumų pirklys Mahometas, 
siekdamas sustabdyti beduinų 
tarpusavio kovas ir pagerinti jų 
gyvenimą. Islamo religijos prin
cipai yra sekantys: 1. yra tik vie
nas Dievas (Alia) ir pranašas 
Mahometas, 2. kasdieninė mal
da yra visiems privaloma, 3. bū
tinas ramadano pasninkas, 4. 
kiekvienas privalo bent kartą 
gyvenime aplankyti Meką, kur 
Mahometas pradėjo skelbti sa
vo doktriną, 5. prievolė duoti 
aukas, 6. kova su kitatikiais, va
dinama džihada (diskutuojama 
prievolė).

Praktiškame gyvenime do
minuoja vyrai. Griežto tikėjimo 
šalyse moterims draudžiama iš
eiti gatvėn neapdengtu veidu ar 
neilgu sijonu. Vyrai gali turėti 
kelias žmonas ar net haremą, 
bet moterims gresia mirties 
bausmė už neištikimybę ar 
priešvedybinį lytinį santykia
vimą.

Valdžia ir 
laisva...

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
teroristų propaganda prieš 
Ameriką sėja neapykantą.

Šiuo momentu, kai yra su
daryta tarptautinė koalicija ir 
vyksta pasaulinis karas prieš 
teroristus, Amerikai yra nenau
dinga tapatinti aiškius savo tiks
lus su kitų kraštų tikslais. Ne- 
svarbu, kokia šalis kariautų - Iz
raelis, Rusija, Kinija ar kitos. Jų 
karai skiriasi nuo karo prieš
tarptautinį terorizmą. O tokie 
palyginimai gali tik pakenkti 
Amerikos tikslams.

Rugsėjo 11 įvykiams negali 
būti jokių pateisinimų. Jokie 
moralės principai, joks tikėji
mas ar politika nepateisina to, 
kas įvyko. Tačiau yra būtina 
nustatyti teroro priežastis, kad 
Amerika galėtų tiksliau įveikti 
tarptautinį terorizmą.

Demokratijai tyla gali būti 
pavojinga, ypač karo metu. Ši 
tyla ir viešų diskusijų stoka gali 
ne tik pakenkti Amerikai ir jos 
sąjungininkams, bet ir pačiam 
Izraeliui.

JAV žiniasklaidos tyla šiuo 
atveju yra pavojinga demokrati
jai ir kenkia pačiai Amerikai.

AtA
JUOZUI RYBIJ 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną MARYTĘ, dukrą

RAMUTĘ ir tris sūnus su šeimomis -

Albina Adomaitienė Rūta Lindley
Angelė Bungardienė Roma Vass

Salomėja ir Klemensas Karaškos

Jei musulmonas praranda 
gyvybę kovodamas už religiją, 
jam atsidaro durys į rojų. Dėl to 
atsiranda tiek teroristų savižu
džių, kovojančių prieš Izraelio 
okupaciją ir Ameriką, kuri re
mia žydų valstybę.

Konfliktas su vakarais
Po islamiečių apgyventų ko

lonijų laisvės atgavimo jų santy
kiai su pasauliu lyg ir sunorma
lėjo, bet neilgam. Po paskutinio 
pasaulinio karo JT nutarė 
įsteigti Izraelio valstybę, kur 
rastų prieglaudą persekiojimus 
išgyvenę žydai, kurių niekas ne
norėjo priimti. Tai parodė Hit
lerio bandymas išlaipinti žydus 
JAV ir Kuboje. Bet žydų valsty
bės įsteigimas palestiniečių že
mėse sutiko didelį pasipriešini
mą ne tik Palestinoj, bet ir kai
myninėse valstybėse - Egipte, 
Syrijoje ir Jordane. Prasidėjo 
tarpusavio karai, kurie 1967 m. 
baigėsi Izraelio pergale JAV 
modernių ginklų dėka. Izraelis 
vengė grąžinti per tą karą užim
tas palestiniečių ir Syrijos že
mes, nesiskaitydamas su JT re
zoliucijom, įpareigojančiom tai 
padaryti. Dar daugiau - žydai 
ėmė kolonizuoti svetimas terito
rijas. Arabų skundai nebuvo 
sėkmingi, nes JT Saugumo tary
boje amerikiečiai vetuodavo bet 
kokią rezoliuciją, smerkiančią 
Izraelio veiksmus. Palestinie
čiam padėti jų kaimynai negali. 
Mat Izraelis yra apginkluotas 
pačiais moderniausiais ginklais 
ir turi apie 300 atominių bom
bų. Be to, kasmet gauna iš 
Amerikos 5 bilijonų dolerių pa
ramą. Esant tokiai beviltiškai 
padėčiai, palestiniečiai ir juos 
užjaučią arabai pradėjo savižu
dės veiksmus prieš okupantą, o 
rugsėjo 11 tokiu būdu sugriovė 
Wall gatvės centrą ir apgriovė 
Pentagoną. Tuo lyg atsikeršyta 
Vašingtonui už jo šališką politi
ką Vid. Rytuose. Prie to keršto 
bene prisidėjo ir JAV sankcijos 
Irakui.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vo Pasaulio prekybos organiza
cijos (PPO) ministerių konfe
rencijoje kaip pilnateisė narė, 
rašo LGTIC. Katare lapkričio 9 
d. vykusioje ketvirtoje PPO mi
nisterių konferencijoje dalyvavo 
užsienio reikalų ministerio vice- 
ministerio Evaldo Ignatavičiaus 
vadovaujama delegacija.

PPO ministerių konferen
cija yra svarbiausia sprendimus 
priimanti PPO institucija. Joje 
priimtus sprendimus privalo 
įgyvendinti visos narės. Konfe
rencijoje nustačius derybų gai
res, bus paskelbtas naujas PPO 
derybų ratas - tai dalis besitę
siančio derybų dėl pasaulinės

Atsikeršydama Amerika da
bar puola Afganistaną, kuris at
sisakė išduoti bin Laden, kaip 
to teroro akto kaltininką. Bet 
per Afganistano bombardavi
mus jau žuvo apie 1000 nekaltų 
žmonių, o kiek dar žus? Ši JAV 
akcija neranda pritarimo Islamo 
pasaulyje, nors kai kurių kraštų 
valdžios lyg ir pritaria šitam žy
giui. Yra pavojus, kad masės ga
li nuversti Vašingtonui prita
riantį Saudi Arabijos karalių ir 
Pakistano prezidentą. O jei, pa
gal Kissingerio, Wolfowitz’o, 
Friedman’o ir kitų šešėlinių 
protų planą, būtų užpultas ir 
Irakas, Sadam Hussein galėtų 
paleisti pavojingas raketas Izra
eliu, o šis atsakytų atominėm 
bombom. Taip Amerikos-isla- 
mo susipriešinimas gali išprovo
kuoti didelį konfliktą su nenu
spėjamom pasekmėm.

Išeitis
Atrodo, raketom ir bom

bom terorizmo sustabdyti nebus 
galima. Ko gero, jis dar gali pa
didėti dėl augančios neapykan
tos. Atėjo laikas sustabdyti pa
lestiniečių skriaudimą ir pri
versti Izraelį pasitraukti iš užim
tų teritorijų, kaip jau yra nusta
tyta JT rezoliucijose. Čia jokių 
derybų ir sąlygų nereikia. O tai 
gali ir privalo padaryti JAV.

Nežadančio pasiekti tikslo 
karo tęsimas dar pablogins 
Amerikos ir pasaulio ekonomi
ką, kuri labai šlubuoja jau da
bar. JAV skolos siekia bene 3 
trilijonus dolerių, o Japonijos 
5.5 trilijono! Ekonominis gyve
nimas gali pagerėti tik kylant 
gyvenimo lygiui Trečiajame pa
sauly, kuris šiuo metu neturi ko 
valgyti, o dar mažiau už ką pirk
ti kompiuterius ir kitas techno
logines mandrybes. Naudingiau 
būtų padėti tiem kraštam susi
organizuoti, pagerinti žemės ūkį 
ir pramonę, o ne leisti bilijonus 
šaudant į Afganistano dykumas. 
Tada tas Trečiasis pasaulis bus 
plati rinka Vakarų produktam, 
ir ekonomika vėl pajudės į priekį.

prekybos liberalizavimo proce
so, kuriame dalyvauja beveik 
80% viso pasaulio valstybių. 
Narių dabar yra 142, kurių daly
vavimas padeda plėsti ir stiprin
ti daugiašalę prekybos sistemą. 
Šiuo metu pagrindiniai Lietuvos 
interesai yra susiję su žemės 
ūkio politika - prekyba žemės 
ūkio produktais bei parama že
mės ūkiui. RSJ

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Ukrainietė istorikė dr. Nadija 
Neporožnia Vilniuje “Vorutos” 
laikraštyje 2001 m. 20 nr. iš
spausdino straipsnį “Vilniaus 
klausimas Lietuvos ir Ukrainos 
kultūrinio bendravimo kontekste 
(1900-1940)”. Jame autorė plačiai 
aprašo lietuvių ir ukrainiečių 
bendradarbiavimų, ypač tuo metu, 
kai Vilnius ir Lvovas buvo Lenkijos 
okupuoti. Čia spausdiname dalį to 
straipsnio ryšium su Vilniaus atga
vimo sukaktimi. RED.

Artėja Vilniaus grįžimo 
Lietuvai minėjimo dienos. Daž
niausiai visuomenės sąmonėje 
jos primena didžiavalstybių - 
TSRS ir Vokietijos - politinių 
bei teritorinių interesų sferų da
lijimąsi, tarsi nebūtų kitų šalių 
veikėjų pastangų sprendžiant 
Lietuvos istorinės širdies likimą. 
O tokio tarptautinio solidarumo 
būta. Visų pirma su Ukraina: 
jau vien dėl to, kad ukrainie
čiams ne mažiau rūpėjo savo 
vakarinio sosto Lvovo likimas, 
įsteigto, beje, pirmojo Ukrainos 
ir Rusijos karaliaus Danieliaus 
Galičiečio arba, kaip jį vadina 
ukrainiečiai, Danylo Halycjkyj, 
kurio 800-ąsias gimimo metines 
(g. 1201 m.) kaip tik šį mėnesį 
švenčia Ukraina. Karūnuoto, 
beje, tais pačiais metais, kaip ir 
Mindaugas...

Vilniaus klausimas buvo 
pagrindinis M. Biržiškos tris 
mėnesius trukusios kelionės po 
JAV lietuvių kolonijas tikslas. 
Po šios viešnagės Mūsų Vilnius 
paskelbė visą ciklą M. Biržiškos 
straipsnių - Vilniaus reikalu 
Amerikos Lietuvoje. Iš jų išsiski
ria straipsnis (Mūsų Vilnius, 
1931, nr. 27), kur, gausiai cituo
jant Amerikos lietuvių periodi
kos atsiliepimus, aprašoma, 
kaip 1931 m. vasario 15 d. lie
tuvių ir ukrainiečių “tūkstantinė 
minia” Filadelfijos Lietuvių mu
zikos svetainėje kartu šventė 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną. Matyt, renginys 
imponavo profesoriui, nes jis 
vaizdingai piešia tą prasmingą, 
gražiai surežisuotą manifestaci
ją. Kreipdamasis į lietuvius, M. 
Biržiška kalbėjo apie Vilniaus 
vadavimo reikalą, pabrėždamas, 
jog “Savo jėgomis sukeleriopinti 
ir kovai sutikslinti turime dėtis 
tai kovai su gudais ir ukrainie
čiais...” Į ukrainiečius M. Bir
žiška kalbėjo rusiškai, aiškino 
"... jiems mūsų su jais ben
dravimo reikšmę abiejų tautų 
ateičiai. Berods, ne kas bereikė
jo čia aiškinti, nes ukrainiečiai 
gražiai buvo susipratę ir aiškiai 
rodė man savo pritarimo”.

M. Biržiškos veiklos tarp
tautinių atgarsių esama iki šiol.

Markas Antonovičius, filo
sofijos daktaras, ukrainiečių is
torikas, dabar gyvenantis Kana
doje, Montrealyje, 1993 m. lie
pos 29 d. laiške Lietuvos ukrai- 

MIRTIES PRISIMINIMAS

VILEMBREKTAS
LYDIJA OLGA VILIUS RUDOLFAS 

(1905-2000) (1899-1979)

BRANGI MAMAKI-OMA 
pragyvenai dukrą Lydiją ir žentus - Rapolą Šarkų, 
Vytautą Krygerį ir Melvin Riffel.

Ant sidabrinės Tavo galvos tūkstantis saulių švietė, 
Kol mus išmokei, kol mus užauginai, 

Dienelę ant rankelių, naktelę prie lopšelio.
Vai, neužmiršim tų valandėlių, kai Tu mus bučiavai.

Negalime pamiršti Tavo švebtių rankelių, kurios mus priglaudė. 
Prisiminimai mus guodžia ir stiprina kaip gyvasties karšta ugnis. 
Tavo šeima visada Tave mylės ir prisimins -

Rudy ir Elly, Ella, Helmut ir Meta, 
Alma ir Gus, Erika ir Jack, 
19 vaikaičių ir 41 provaikaitis

Prisiminimo pamaldos bus laikomos gruodžio 2, 
sekmadienį, 11.15 v.r., Išganytojo liuteronų šventovėje 
Toronte.

nistų sąjungai rašė: “Lietuviams 
nuo mažens jaučiu didelę sim
patiją. Prahoje, Čekoslovakijos 
sostinėje, kur aš augau ir studi
javau universitete, mes turėjo
me bendrą Lietuvių-ukrainiečių 
studentų draugiją, ir man teko 
netgi kartą pabuvoti Lietuvos 
ambasadoje Prahoje, kur amba
sadorius buvo labai inteligentiš
kas ir turbūt labai žinomas lie
tuvių politiniame gyvenime 
žmogus. Pavardę, deja, pamir
šau. Kartą, prisimenu, 1937 
arba 1938 metais Prahoje buvo 
lietuvių studentų choras ir jie 
dainavo su dideliu pasisekimu. 
Bo to, žinau, kad tarpukario 
metais nemaža lenkų persekio
jamų Ukrainos veikėjų turėjo 
Lietuvos pilietybę...”

Skaitytojui tenka paaiškinti 
neįprastą prof. M. Antonovi- 
čiaus likimą, nes jis yra garsaus 
Kijevo istoriko Volodimiro An- 
tonovičiaus (1834-1908) vaikai
tis. Maironio literatūriniame 
muziejuje Kaune, Maironio bib
liotekoje, yra busimojo poeto, o 
1883-1884 m. Kijevo universite
to studento J. Mačiulio Kijeve 
įsigyta knyga Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorijos apybrai
ža. Beje, V. Antonovičiaus kny
gų randame ir Lietuvių literatū
ros ir tautosakos institute sau
gomoje V. Krėvės-Mickevičiaus 
bibliotekoje.

XIX amžiaus antroje pusė
je, po Vilniaus universiteto už
darymo 1832 m., Kijevas tapo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės istorijos tyrimo centru. 
Prof. V. Zaborskaitė savo kny
goje Maironis rašo: “Jos istorijai 
skyrė vietos prof. V. B. Antono
vičius savo Pietvakarių Rusijos 
istorijos ir Vakarų Rusijos isto
rijos šaltinių kursuose”. V. 
Zaborskaitės nuomone, Kijevo 
istorikų (tarp jų ir V. Antonovi
čiaus) didžiausias nuopelnas, 
kad būsimas Lietuvos tautinio 
atgimimo poetas Maironis savo 
studijų metais Kijeve susidomė
jo istorija ir vėliau parašė Apsa
kymus apie Lietuvos praeigą.

V. Antonovičius išauklėjo 
visą plejadą ukrainiečių istori
kų, tarp jų ir M. Hruševskį (čia, 
beje, M. Hruševskio ypatingų 
simpatijų Lietuvai priežastis). 
V. Antonovičiaus sūnus Dmytro 
Antonovičius (1877-1945) - me
notyrininkas, žymus politinis 
veikėjas, vienas aktyviausių M. 
Hruševskio vadovaujamo 1917- 
1918 m. pirmojo Ukrainos 
valstybės parlamento - Centri
nės tarybos narys. Po pirmosios 
XX amžiuje Ukrainos valstybės 
žlugimo, emigracijoje drauge su 
kitais Ukrainos patriotais inte
lektualais organizavo garsųjį 
Ukrainiečių Laisvąjį universite
tą Vienoje, vėliau perkeltą į 
Prahą, kur studijavo ir io sūnus 
Markas Antonovičius. Štai kaip 
persipynęs Lietuvos ir Ukrainos 
tautinis atgimimas...

mailto:tevzib@pathcom.com


“Tikėk, dirbk aukštesniam gėriui”
Liudviko Gedimino Rėzos 225-tosios metinės Karaliaučiuje
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“Ąžuoliukas” Kanados sostinėje
IRENA SKOMSKIENĖ
Mažosios Lietuvos reikalų 

taryba Vilniuje dar 2000 m. pra
džioje suplanavo Karaliaučiaus 
lietuvių bendruomenei nuvežti 
renginį 2001 m. vasarą-rudenį, 
t.y. L. Rėzos mirties dieną (rug
pjūčio 30) pažymėti taip, kad 
šio vardo šviesa sklistų virš 
mirties.

Gaila, neišliko Karaliaučiuje 
antkapinės stelos L. Rėzai, kur 
buvo įrašyta: “Tikėk, dirbk 
aukštesniam gėriui”. Svarbiausia, 
kad šie žodžiai išliko mūsų šir
dyse, ir mes tai priminėme nū
dienos Karaliaučiaus lietuviams.

Lietuvos Kultūros ministe
rija skyrė 10,000 Lt šiam L. Rė-

Lietuvos seimo narys dr. ALGI
MANTAS MATULEVIČIUS

Nuotr. V. Milišausko

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas VYTAUTAS ŠILAS su 
svečiu iš Latvjjos dr. GEORGS BAGATAIS Nuotr. V. Milišausko

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje
Turistiniai įspūdžiai, joje apsilankius su kanadiečių grupe. 

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Ryški pažanga

Kinijoje, kur važiavom ar 
skridom lėktuvu, visur radom 
daug žmonių, minios plūdo į vi
sas stotis. Žmonės normaliai 
apsirengę, jauni, žvalūs, ener
gingi ir didesnio ūgio, kaip se
nesni kiniečiai. Gatvėse jau 
nematysi, kaip prieš daugelį me
tų, vyrų uždarom švarko krūti
nėm, tartum kareivių vienodo 
sukirpimo drabužiais apsiren
gusių.

Atsimenu, kai 1985 m. pir
mą kartą atvykau į Kiniją iš Ma
cau portugalų kolonijos vienos 
dienos kelionei apie 200 km iki 
artimiausio jų miesto, tai dau
gelis vyrų tokius drabužius dė
vėjo. Prie sienos mus pasitiko 
daug invalidų be rankų ar kojų. 
Vadovė, atvedusi į pustuštę to 
miesto krautuvę, pasigyrė, kad 
dabar Kinijoje, kai valdo komu
nistai, niekas nebadauja, kiek
vienas žmogus kasdien gauna 
po dubenėlį ryžių.

Antrą kartą lankiausi Kini
joje vėl iš Macau portugalų ko
lonijos 1989 m., kai komunistų 
režimas, atleidęs varžtus, graži
nęs privatinę nuosavybę, davė 
žemės sklypelius auginti ryžius 
ir antis. Lankėme vienos dienos 
išvykoje vėl tą patį miestą, kur 
krautuvė buvo jau pripildyta 
drabužių ir dviračių. Vadovė su 
pasididžiavimu pasakojo, kad 
esant privatinei nuosavybei, 
pardavus ūkio gaminius ar antis, 
pinigus gauna kiekvienas sau ir 
susitaupęs jau gali nusipirkti 
dviratį.

Dabar po tiek metų Kinijos 
didieji miestai, kuriuos matėme, 
niekuo nesiskiria nuo Vakarų 
miestų: daugybė naujų daugia
aukščių dangoraižių, gatvės už
kimštos automobiliais ir auto
busais. O dviračių, kiek užplūsta 
gatves, tai turbūt pasaulio re
kordas. Pažanga didžiulė, aiš
kiai matoma, ir jei tai būtų ne 
komunistinis vienos partijos re
žimas, tai galima būtų džiaugtis. 

zos jubiliejui, todėl Mažosios 
Lietuvos reikalų taryba suorga
nizavo išvažiuojamąją mokslinę 
konferenciją Karaliaučiuje su 
gausia menine programa.

Iš Vilniaus išvykome per 
Klaipėdą ir Juodkrantę, kur įvy
ko pirmoji iškilmė prie paminklo 
L. Rėzai (autorius Sakalauskas).

Juodkrantės mero S. Gied
raičio iniciatyva įvyko svečių ir 
vietos gyventojų iškilminga jubi
liejinė popietė prie marių kranto, 
kurį L. Rėza taip nuostabiai ap
rašė savo kūryboje. Nuo čia pra
sidėjo jo takas į platų gyvenimo 
kelią, todėl stabtelėjome jo tė
viškės smėlynų aplinkoje: tarp 
Preilos ir Nidos (buvęs Karvaičių 
km.).

Prie antrojo paminklo pa
maryje - Jonušo skulptūros L. 
Rėzai - dalyvavo ir Karaliau
čiaus lietuviai - L. Rėzos drau
gijos pirmininkė Rūta Leonova 
su savo dr-jos nariais. Kalbėjo 
svečiai: Vytautas Šilas - Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybos 
pirmininkas, istorikas dr. Algir
das Matulevičius, Juodkrantės 
mero pavaduotojas Sigitas 
Giedraitis, prof. Albinas Jovai
šas, Vytautas Gocentas - M. 
Mažvydo bibliotekos komplek
tavimo skyriaus vedėjas ir kt.

L. Rėzos šiame krašte su
rinktų dainų pynę čia atliko Vil-

Karališkas sutikimas
Išlipus iš traukinio į peroną 

didelėje minioje pasitinka nauja 
vadovė Mary, o mūsų vadovas 
Howard, vos spėjęs pasisveikinti 
su ja, pamosavęs ranka dingsta 
ir šioje kelionėje daugiau nebe
pasirodė. Visą vadovavimą ir 
palydą per vietoves perima Ma
ry. Tai jauna, gražiai angliškai 
kalbanti veda per susikimšusius 
keleivius į didelį laukiamąjį ir į 
aikštę prie autobusų.

Xia miestas turi 4 mln. gy
ventojų. Miestas aptvertas apsi
gynimo siena, pastatyta prieš 
400 metų. Virš sienų - trys di
deli bokštai, penkių aukštų dy
džio su siaurais langais, iš kurių 
senovėje pro langus šaudydavo 
iš lankų.

Iš geležinkelio stoties į vieš
butį neveža. Susėdę autobusan 
važiuojam į miestą prie apsigy
nimo sienos vartų. Aukšti masy
vūs vartai uždaryti, o prie jų sto
vi du kariai su ietimis rankose. 
Jiems pabeldus į duris, jos atsi

niaus Mokytojų namų liaudies 
muzikos ansamblis “Kankle- 
liai”, vadovaujami Daivos Či- 
činskienės.

Kadangi Nidos pasienio 
postas per ilgai mus užlaikė, te
ko atsisakyti sustojimo Rasytėje 
(jau Rusijos teritorija), kur vai
kystėje L. Rėza ganė žąsis. Vi
siškai sutemus įvažiavome į Ka
raliaučių, kuriame L. Rėza mo
kėsi, dirbo ir kūrė visą savo gy
venimą iki pat mirties (1840).

Erdvioje lietuvių katalikų 
bažnyčioje rugsėjo 22 d. rytą su
sirinkome pagerbti L. Rėzos.

Kun. Anupro Gauronskio 
globojami čia pasijutome lyg 
namie. Pamaldomis prasidėjęs 
gražus rugsėjo rytas buvo paly
dėtas svečių giesmėmis per pa
maldas. “Kanklelių” atlikėjai 
taip įsijungė į Maldų valandą, 
jog Karaliaučiaus lietuviai buvo 
sujaudinti ir sugraudinti tokio 
lietuviškų giesmių dvasingumo. 
Iš Didžiosios Lietuvos atvežtos 
dainos ir giesmės po šios bažny
čios stogu - visada dviguba 
šventė - ir dvasinė, ir meninė.

L. Rėzos 225-osios gimimo 
metinės taip pat prasidėjo meno 
kalba: Lietuvos Muzikos akade
mijos kamerinis styginių an
samblis, vadovaujamas prof. 
Petro Kuncos, parengė specialų 
klasikinės muzikos repertuarą. 
Nauja buvo tai, kad koncerto 
programoje nuskambėjo auten
tiškos prūsų lietuvių dainos iš 
paties L. Rėzos rinkinio Dainos 
(1825). Jas atliko Muzikos aka
demijos dėstytoja, vokaliste Zi
ta Grigienė. Kita staigmena - 
lietuvių išeivijos kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno (1904-1976) 
dvi L. Rėzos dainos mišriam 
chorui ir solistui (parašytos 

daro, o nuo durų į vidų paties
tas raudonas kilimas ir pasitinka 
orkestras su senoviška muzika. 
Iš abiejų tako pusių spalvingais 
drabužiais apsirengusių būrys. 
Žengiame raudonu kilimu. Mus 
pasitinka Xian miesto pareigū
nas, kuris kiekvienam užkabina 
ant kaklo miesto raktą ir įteikia 
kinietišką pasą leidžiantį lankyti 
miestą.

Susėdam po sutikimo iškil
mės į paruoštus suolus. Mums 
pašoka keletą tautinių šokių, 
padainuoja ir orkestras senovi
niais instrumentais pagroja. 
Trumpa, bet graži programa. 
Užsienio ekskursijas miestas pa
sitinka su iškilminga pompa, 
kad tie susidarytų gerą įspūdį 
apie Kiniją.

Gynybos siena
Po programos laisvai pasi- 

skirstom po aikštę, kur įrengtos 
įvairios krautuvėlės. Lipam laip
tais ant aukštos apsigynimo sie
nos, prie kurios iš lauko sienų 
telkšo apsemtas vandens ruo

Keturi dirigentai priėmime po “Ąžuoliuko” koncerto Anapilyje. Iš kairės: 
Toronto “Philharmonia” orkestro - Kerry Stratton, dr. Jerzy Cichoski - 
St.' Michael’s Boys’ Choir, Brian Ray - St. Michael’s Boys’ Choir School 
muzikos direktorius, maestro Vytautas Miškinis Nuotr. I. Ross

1976 m. minint 200-ąsias L. Rė
zos metines Čikagoje) - šį kartą 
praskambėjo visai kita atlikimo 
spalva: prof. Petras Kunca 
(smuikininkas) minėtas dvi L. 
Rėzos dainas iš Vlado Jakubė
no kūrinių mišriam chorui, - 
aranžavo styginių ansambliui ir 
solistei (sopranas). Tai buvo 
dainos Vieversėliui ir Nuotakos 
daina. Kūrybiška minėtų dainų 
aranžuotė įsirašė į naują muzi
kinės Rėzianos istorijos puslapį.

Bažnyčios patalpose buvo 
surengta ir paroda L. Rėzai.

Stenduose ne tik istoriniai 
rodiniai (L. Rėzos rankraščių 
kopijos, leidinių tituliniai lapai), 
jo amžininkų portretai bei karo 
su Napoleonu Prūsijos ir Rusi
jos generolų portretai (L. Rėza 
dalyvavo tame 1812-1813 m. 
kare kaip karo pamokslininkas), 
bet ir visai nauji darbai, skirti 
jubilijatui: medalis (auksinė 
bronza, skulpt. Astos Vasiliaus
kaitės) ir tapytojo Romualdo 
Kuncos didelio formato L. 
Rėzos portretas. Šie du nauji 
darbai puoš būsimą L. Rėzos 
muziejų Karaliaučiuje. Patalpų 
klausimas dar nėra išspręstas, 
bet Lietuvos konsulas Karaliau
čiuje Vytautas Žalys užtikrino, 
jog tai tik laiko klausimas.

Mokslinę konferenciją su
darė 4 pranešimai: dr. prof. Al
binas Jovaišas (knygos apie L. 
Rėzą autorius) gan plačiai kal
bėjo apie L. Rėzos veiklą ir 
kūrybą.

Jauna mokslininkė (Tauto
sakos instituto moksl. bendra

žas. Kopiame laiptais aukštyn į 
bokštą, iš kurio viršaus atsiveria 
platus miesto vaizdas. Palaipio- 
ję po bokšto laiptus, vaikščioja
me po apsigynimo sieną lyg ko
kia plačia alėja.

Ta apsigynimo siena turi 14 
km ilgio, tad tik mažą jos dalį 
apvaikščiojom. O be to ir dienos 
saulė stipriai kaitina, tad nėra 
noro ilgai vaikščioti. Visi vyrai 
jau nuo Pekingo esame tik su 
trumpomis kelnėmis, bet vis 
tiek karštis gerokai kankina, 
nors ir lengvai apsirengus, o 
lietsargio apsigynimui nuo sau
lės spindulių, kaip vietiniai, ne
įpratę naudoti.

Pasižvalgę po senoviškas 
apsigynimo sienas važiuojam į 
“Le Garden” viešbutį, aukštą, 
naujai pastatytą. Gaunu kamba
rį VII aukšte, kurio kaina 90 
dol. vienai dienai. Popiet prasi
deda išvykos į garsius šio miesto 
muziejus.

“Terra cotta” kareiviai
Netoli Xian miesto yra pa

laidotas pirmasis Kinijos impe
ratorius Shiih Huang-ti, kuris 
suvienijo imperijos žemes ir 
pradėjo Kinijos sienos statybą. 
Jis karaliavo 221-209 m. prieš 
Kristų. Ruošdamasis savo mir
čiai, statė dideliame plote kapą 
- mauzoliejų. Kartu su juo buvo 
palaidota daug to laikotarpio 
turto, kuris dienos šviesą išvydo 
praėjus 2100 metų po jo mirties.

1970 m. darbo brigada ūky
je gręžė šulinį ir atrado požemi
nį kambarį, kuriame archeolo
gai vėliau rado armiją kareivių 
ir arklių - per 6,000 vienetų, t.y. 
žmogaus dydžio - “terra cotta” 
lipdinių. Terminas “terra cotta” 
itališkai reiškia “deginta žemė”. 
Išdeginus tą žemę-molį, jis 
įgauna pilką spalvą. Buvo rasta 

darbė) Vita Gaigalaitė gvildeno 
temą Žmogiškumo tapsmas L. 
Rėzos dienorašty karo su Napo
leonu metais (1812-1813).

Mažvydo bibliotekos komp
lektavimo skyriaus vedėjas Vy
tautas Gocentas kalbėjo apie ma- 
žalietuvių būdą L. Rėzos epocho
je, o chorvedė Irena Skomskienė 
nagrinėjo temą Mitologinė at
mintis L. Rėzos Dainose (1825).

Vakarą užbaigė prūsų lie
tuvių dainų skambesys. Kankli
ninkės Daivos Čičinskienės va
dovaujamas Vilniaus Mokytojų 
namų liaudies muzikos ansamb
lis “Kankleliai” padainavo 8- 
nias dainas iš L. Rėzos rinkinio.

Karaliaučiaus lietuvių ben
druomenė buvo iki ašarų sujau
dinta tokios stiprios lietuvybės 
dozės per vieną dieną. Nuošir
džiai už visa tai padėkojo Rūta 
Leonova - L. Rėzos draugijos 
pirmininkė Karaliaučiuje ir Eu
genijus Čejauskas - Karaliau
čiaus lietuvių Kultūros autono
mijos pirmininko pavaduotojas.

Karaliaučiaus vyrų lietuvių 
ansamblio koncertu užsibaigė 
L. Rėzos jubiliejinis renginys.

Vilniečius, šio renginio or
ganizatorius ir pranešėjus, pa
kvietė į konsulatą pokalbiui 
naujasis Lietuvos konsulas Ka
raliaučiuje Vytautas Žalys. 
Konsulas ne tik išklausė svečių 
pageidavimus ir pasiūlymus 
kaip toliau stiprinti lietuvybės 
šaknis šiame krašte, bet ir kon
krečiai pasiūlė geriausią tam 
būdą: dialogą su dabartiniu Ka
raliaučiaus universitetu.

ir arklių su tikru kovos vežimu, 
bronzos ir odos arklių kamanos, 
lankai ir strėlės, ietys, kardai, 
kurie dar tebebuvo blizgantys ir 
aštrūs.

Visos tos žemės skulptūros 
buvo nuspalvintos mineraliniais 
dažais ir sugrupuotos į karines 
grupuotes. Jos saugojo mirusio 
imperatoriaus kapą. Palaidota 
keramikinė karių sargyba nuo 
imperatoriaus kapo apie pusę 
mylios atstu.

Įdomus muziejus
Atvykome į šį labai įdomų 

muziejų, kuris dabar plačiai iš
garsintas pasaulyje, jame laiko
mas rastas giliai po žeme iš deg
lo pilko molio padalytas žmo
gaus dydžio figūras. Sis muzie
jus pastatytas toje pačioje vieto
je, kur buvo surastos tos karių 
figūros. Atlikę nuodugnų kasi
nėjimą pirmo atradimo vietoje 
pastatė paviljoną, vėliau atrado 
antrą, trečią ir ketvirtą vietą 
tam pačiame rajone su tokiom 
pat figūrom, bet ne toje pačioje 
vietoje, todėl muziejaus dabar 
yra keturi atskiri pastatai tose 
kasinėjimo vietose.

Dabartiniu metu kasinėji
mai vyksta toliau ir vadovė sakė, 
kad dar užtruks 30 metų, kol ra
jonas bus visiškai ištyrinėtas. 
Kasinėjimus vykdo archeologai. 
Pirmieji radiniai rasti 1970 m. ir 
išsamiai tyrinėti. Skulptūros ras
tos penkių metrų gylyje. O vie
nas kasinėjimas siekė beveik 10 
metrų gylio. Todėl buvo labai 
įdomu pamatyti ir sužinoti, kad 
muziejus pastatytas ant kasinėji
mo vietų.

Einame per visus tuos pavil
jonus, kur yra atkasta ir eilėmis 
stovi tos karių gretos, o tų figū
rų buvo atkasta tūkstančiai. Vi
sos figūros iš degto molio, pil
kos spalvos, žmogaus dydžio.

RŪTA ŠIULYTĖ-KLIČIENĖ
Iškeldami plakatą Sveiki at

vykę Otavos lietuviai pasitiko 
“Ąžuoliuko” choristus antradie
nį, spalio 23 vakare. Po beveik 
metų ruošos ir didelių pastangų 
choro atvykimas į Kanados sos
tinę tapo tikrove.

Po sėkmingo koncertavimo 
Voices of Friendship festivalyje, 
Salt Lake City, Utah, “Ąžuoliu
kas” skrido į Čikagą ir autobusu 
atvyko į Kanadą. Sustojo Niaga
ra Falls pamatyti garsiųjų kriok
lių. Mažai miegoję, išvargę ir 
nepripratę prie kanadiško šalto 
rudens oro visi 40 choristų buvo 
išskirstyti pas lietuvius šeimi
ninkus.

Kelis mėnesius veikė 
“Ąžuoliuko” koncerto ruošos 
komitetas, kuriam vadovavo 
Loreta Lukšaitė-Cassidy kartu 
su KLB Otavos apylinkės pirm. 
Rūta Kličiene, talkinamos Lie
tuvos ambasados Kanadoje, 
ypač ministerio patarėjo Vaido 
Verbos. Komitetui priklausė: 
Nijolė Gudžiūnaitė-Gray, And
rė Gutauskaitė, Elė Jurgutienė, 
Erikas Jurgutis, Juozas Radžius 
ir Gloria Zambielaitė-Radžiu- 
vienė.

Mūsų mažai lietuvių bend
ruomenei teko globoti 40 sve
čių. Kai planavome koncertus, 
nebuvo aišku kada atvyks į Ka
nadą ir kaip susiderins Otavos ir 
Toronto koncertai. Tačiau pa
aiškėjo, kad reikės globoti cho
ristus savaitės dienomis. Orga
nizaciniam komitetui šis uždavi
nys buvo sunkiausias išspręsti, 
nes iš 20 šeimininkų tiktai trys 
nedirbantys. Šeimininkai sutiko 
paimti svečius į nakvynes su są
lyga, kad bus užimti dieną ir ne
liks namuose nuobuodžiauti. 
Sudarėme dienotvarkę: lankyti 
muziejus, keliauti autobusais ir 
1.1. Susidarė tarp $1,500 ir $1, 
800 išlaidų. Nepabijojome orga
nizacinio darbo ir lėšų telkimo, 
vykdėme planus toliau.

Viešnagės pradžia
Miesto centre, gražiame 

Glebe rajone, St. Matthew’s pa
rapija (anglikonų) tapo nauju 
lietuvių centru visą savaitę. Ne
turėdami savo parapijos, susita
rėme su koncerto šeimininkais, 
kad užleistų patalpas dienos

Kiekvienas veidas turi vis kito
kią išraišką ir net veido spalvos 
likučiai matomi. Atrodo kaip 
mirusių sustingusių pozose ka
rių kapinynas. Čia matomos ei
linių karių figūros, karininkų, 
generolų, ieties metikų, lanko 
šaulių. Arklių figūros su balnais. 
Juos laiko kareiviai už pavadžio. 
Vieno generolo figūra tik su 
viena ranka.

Pirmajame paviljone buvo 
bronzos keturių pakinkytų ark
lių kolona, kuriuos atrado 1980 
m. dešimties metrų gilumoje. 
Buvo rasti ir ginklai - ietys, kar
dai, odos dirbiniai. Atėjom į ki
tą paviljoną, kur buvo rasta 
daugiausia figūrų. Čia eilėmis 
išsirikiavę stovi tūkstančiai ka
rių ir generolų vienoje ilgoje ei
lėje. Palikti tokia pat tvarka po 
keturis eilėje. Arklių yra mažiau.

Dar ne viskas atkasta, ar
cheologai atsargiai dirba, kad 
nesužalotų. Tačiau matėsi ir su
daužytų, sutrūkusių figūrų, ku

metu. Trečiadienį, spalio 24, ry
te susirinko visi ir su palydovais 
Algiu Eimantu ir Loreta-Luk- 
šaite-Cassidy apvažinėjo visa 
miestą senu troleibusu, pamatė 
įdomiausias ir garsiausias vieto
ves. Lankydami Notre Dame 
baziliką susižavėjo jos grožiu ir, 
muziko vadovo Vytauto Miški
nio paraginti, choristai sustojo 
prie altoriaus ir pagiedojo gies
mę, lyg dėkodami Dievui už lai
mingą kelionę ir koncertus 
Šiaurės Amerikoje. Pietavo visi 
miesto centre Rideau Centre 
(šeimininkai parūpino brown 
bag pietus). Pasistiprinę nuėjo 
pėščiom iki parlamento rūmų, 
kur laukė privatus jų lankymas 
su Gaston Berube.

Po trumpo laisvalaikio 
mieste OC Transpo autobusais 
visi grįžo į St. Matthew’s parapi
jos salę, kur laukė vakarienė. 
Kadangi penktadienio koncer
tas buvo atliktas kartu su St. 
Matthew’s Boys’ and Men’s Cho
risters, pirma vakarienė buvo 
skirta choristų susipažinimui. 
Šeimininkai Elė ir Petras Jurgu- 
čiai kartu su Birute Eimantiene 
pagamino skanią vakarienę 100 
svečių.

Matthew Larkin, muzikos 
vadovas St. Matthew’s berniukų 
ir vyrų chorų, sakė, kad jo vado
vaujamas choras koncertavęs su 
Anglijos bei Amerikos chorais, 
bet štai pirmas susipažinimas su 
choru iš Europos.

Pirma generalinė repeticija 
buvo skirta chorams susipažinti 
su svečiu dirigentu Vytautu 
Miškiniu ir suderinti balsus at
liekant bendrai veikalą Leonard 
Bernstein Chichester Psalms.

Antra diena sostinėje
Ketvirtadienį, spalio 25, 

choristai aplankė vieną iš nau
jausių muziejų - Museum of Ci
vilization, kuriame įdomiai pa
rodytas Kanados įkūrimas ir se
novės gyvenimas. Kol jaunes
nieji lankė vaikų muziejų, visi 
norintys virš 18 metų amžiaus 
buvo nuvežti į turistinę vietą - 
Hull Casino. Kai kurie tik pasi
žiūrėjo, o kiti išbandė savo lai
mę. Vienas pradžiugęs choristas 
išlošė $40.

Kadangi Hallowe’en šventei 
ruošėmės ateinančią savaitę, 

(Nukelta į 4-tą psl.)' 

rias randa bekasdami. Vienoje 
sekcijoje figūros rastos žymiai 
giliau ir jos sustatytos eilėmis 
viena prieš kitą. Viename pavil
jone nematyti figūrų tik giliai iš
kastoje žemėje parodyta kana
lai, kur archeologai dirba.

Šventykloje ir teatre
Xian mieste yra budistų 

šventykla, kur grįždami iš mu
ziejaus sustojom. Ji penkių 
aukštų dydžio. Budistai priešais 
statulas degina pagaliukus, o 
prieš Budos statulą ant grindų 
padėtos pagalvės vienuoliams 
atsisėsti. Degina ir žvakes, atro
do, kad dar yra praktikuojančių 
budistų. Pagoda pastatyta 652 m.

Po išvykų grįžom į viešbutį, 
o po vakarienės vykome į 
Shaanxi operos teatrą, kur ma
tėme Tang dinastijos dainų ir 
šokių programą. Si programa 
labai spalvinga su kinietišką 
muzika, baletu ir šokiais.

(Bus daugiau)
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® LAISVOJE TEVYMEJE
RUOŠIASI “INFORMACIJOS 

VISUOMENEI”
Spalio pabaigoje seimui buvo 

pristatyti rezultatai Atviros Lietu
vos fondo ir Informacinės visuo
menės plėtros komiteto sociologi
nio tyrimo “Lietuvos informacijos 
visuomenė”, praneša LGTIC. Šis 
buvo pirmas tokio pobūdžio išsa
mus tyrimas, kurio tikslas - padė
ti suvokti gyventojų požiūrį į Lie
tuvos informacinės visuomenės 
plėtrą. Juo nustatytas informati- 
zavimo, kompiuterizavimo, tele- 
fonizavimo lygis Lietuvoje, gyven
tojų požiūris į internetą bei kom
piuterius, taip pat veiksniai, kurie 
įtakoja informacinių technologijų 
naudojimą. Tyrimo duomenimis, 
daugiau kaip pusė Lietuvos gy
ventojų (69%) mano, kad savival
dybių ir Lietuvos vyriausybės 
veiksmai bei dėmesys informaci
nės visuomenės plėtrai yra nepa
kankami, o 73% mano, kad infor
macinės visuomenės plėtra palan
kiai paveiks Lietuvos ūkį. Daugu
ma 15 metų ir vyresnių gyventojų 
(72.3%) tiesiogiai sieja informati- 
zavimo procesus su geresnio gy
venimo viltimi. Daugiau kaip pu
sė nurodė ekonominį Lietuvos at
silikimą kaip pagrindinį informa
cinės visuomenės plėtros stabdį.

MINĖS KONSTITUCIJŲ 
SUKAKTIS

Spalio 31 d. seimas sudarė 
Lietuvos Konstitucijų sukakčių 
minėjimo komisiją, kuriai vado
vauja seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. Joje dirbs 16 seimo 
narių, Vilniaus universiteto, Tei
sės universiteto dėstytojai, Kons
titucinio ir kitų teismų atstovai, 
kurie iki šių metų gruodžio 1 d. 
parengs minėjimo renginų pro
gramą ir vadovaus jos įgyvendini
mui, rašo LGTIC. Ateinančiais 
2002 metais sukanka 80 metų, kai 
Steigiamajame seime buvo priim
ta Lietuvos valstybės Konstitucija 
bei 10 metų, kai referendumu 
(1992 m. spalio 25 d.) buvo priim
ta atkurtos Lietuvos Konstitucija.

DELSĖ KORTELIŲ (STATYMĄ
Asmens tapatybės kortelių įs

tatymas turėjo būti priimtas sei
me spalio 30 d., tačiau paaiškėjo, 
kad Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė konkursą pirkti jų blan
kus bei programinę įrangą dar 
nepriėmus įstatymo. Kilo įtari
mai, jog valdančioji dauguma 
bandė pridengti “saviems” skiria
mus milijonus iš valstybės biudže
to, nepaisant ar įstatymas bus pri
imtas ar ne. Įstatymas pagaliau 
buvo priimtas lapkričio 6 d.

“LEZ” MAŽAI VILTIES

Kauno laisvosios ekonominės 
zonos (LEZ) projektas gali būti 
nutrauktas, rašo Kauno diena. 
LEZ valdymo konkursą laimėjusi 
Belgijos bendrovė AGI NV svars
to galimybę pasitraukti iš šio pro
jekto, jei vyriausybė iki šių metų

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
i Home
į Žmonės, kurie atjaučia kitus

! Sudbury Ontario 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSlRGtMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

pabaigos neišpirks iš gyventojų 
bent 50 hektarų privačios žemės. 
Lapkričio viduryje su aukščiau
siais Lietuvos pareigūnais turėjo 
susitikti Belgijos firmos generali
nis direktorius, juos įtikinti tam 
skirti lėšų iš biudžeto dar šiais 
metais.

SURAŠYMO STATISTIKA
Išankstiniais Lietuvos gyven

tojų surašymo duomenimis, Lie
tuvoje gyvena 3,491,000 mln. 
žmonių, t.y. 5% mažiau negu 
prieš 12 metų. Tada jų buvo 
3,674,000. Surašymas parodė, kad 
maždaug kas trečias žmogus gy
vena kaime. Miestiečių priskai
čiuojama daugiau kaip 2,344,000, 
praneša LGTIC. Atsižvelgiant į 
gyventojų skaičiaus pokyčius, kei
čiasi daugelis įvairių rodiklių, 
skaičiuojamų vienam gyventojui. 
Pasak Statistikos departamento 
generalinio direktoriuas A. Še- 
metos, patikslinus gyventojų skai
čių, bendrasis vidaus produktas 
(BVP), tenkantis vienam gyven
tojui, padidėja 720 litų, tiesiogi
nės užsienio investicijos - 155 li
tais. Valstybės skolos našta vie
nam gyventojui išauga 150 litų, 
Pastebimai keičiasi ir vartojimo 
rodikliai. Išeitų, kad kiekvienas 
pernai suvartojo 10 kg. daugiau 
duonos ir grūdų produktų, 3 kg 
daugiau mėsos, išgėrė 15 kg dau
giau pieno. Alaus išgerta 4 litrais, 
o alkoholio - 0.5 litro daugiau.

RŪPI SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Lietuvos medikų organizacijų 

koordinacinė taryba yra susirūpi
nusi mažėjančiu valstybės sveika
tos sistemos finansavimu, praneša 
LGTIC. Taryba kreipėsi į Lietu
vos valdžios atstovus, ragindama 
užtikrinti pakankamą finansavi
mą, ne žemesnį kaip Rytų ir Vi
durio Europos valstybių-kandida- 
čių į Europos sąjungą vidurkį - 
apie 7% nuo bendro vidaus pro
dukto. Medikų teigimu, nuo 1998 
m. mažėja sveikatos sistemos fi
nansavimas, nuo 4.83% BVP tais 
metais iki planuojamų 3.91% nuo 
BVP 2002 m. Taip pat raginama 
iki 2002 m. antrojo ketvirčio nu
statyti apskaičiavimo metodiką 
valstybės lėšomis apdraudžiamų 
asmenų finansavimo į Privalomąjį 
sveikatos draudimo fondą, reika
laujama iki to laiko panaikinti to 
fondo įsiskolinimą sveikatos prie
žiūros įstaigoms už suteiktas svei
katos priežiūros paslaugas. Medi
kų nuomone, šios priemonės yra 
būtinos norint išvengti Lietuvos 
gyventojų sveikatos būklės blogė
jimo, masinio sveikatos priežiūros 
įstaigų bankroto bei sveikatos 
programos sužlugimo. r$j

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /K)
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

DFZMKV four seasons 
rVJZZr REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik 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.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www homesgeorgianbay com

Po “Ąžuoliuko” choro koncerto Otavoje (iš k.): Rūta Kličienė, muzikas Matthew Larkin, Loreta Lukšaitė- 
Cassidy, dirigentas Vytautas Miškinis, ambasadorius Rimantas Šidlauskas; žemiau - “Ąžuoliuko” grupė su 
palydovais, pasiruošusi ekskursijai autobusu po miestą: viduryje - Regina Miškinienė, Vytautas Miškinis, 
Alnis Kiškis (reikalų vedėjas) ir palydovas Algis Eimantas 

“Ąžuoliukas” Kanados sostinėje
(Atkelta 3-čio psl.) 

autobusu “Ąžuoliukas” buvo 
nuvežtas į gamtą Saunders 
Farm, kurioje buvo paruoštos 
Hallowe’en išdaigos. Ypač jau
niem berniukam patiko baidyk
lės, vaiduoklės, raganos.

Išbuvę visą dieną mieste ir 
kaime, alkani grįžo į St. Mat
thew’s parapiją, kur laukė antra 
vakarienė. Antra repeticija įvy
ko kartu su muzikais, kurie pri
sijungė prie Chichester Psalms 
atlikimo. Po dvi valandas truku
sios repeticijos vėl šeimininkai 
atvažiavo parsivežti savo svečių.

Jau išbuvę sostinėje dvi die
nas, penktadienį kai kurie cho
ristai pasirinko likti pas šeimi
ninkus pamiegoti, nes nuvargi
no ankstyvos ryto išvykos. Kiti 
energingesni laukė šio ryto, nes 
lydimi Eriko Jurgučio, Janinos 
Giriūnienės ir Loretos Lukšai- 
tės-Cassidy buvo nuvežti į Kent 
Bowling Lanes kėgliuoti. Tai bu
vo netikėta pramoga, nes Lie
tuvoje reta proga išeiti kėgliuo
ti. Rungtynės prasidėjo tarp ke
lių komandų. Laimėtojai buvo 
apdovanoti saldainiais.

Lydimi Janinos Giriūnienės 
ir Loretos Lukšaitės-Cassidy 
OC Transpo autobusais nuva
žiavo į miesto centrą Oreganos 
itališkame restorane pietums, 
kuriais vaišino dr. Juozas Gu
tauskas. Būnant mieste, berniu
kai ir vyrai pasinaudojo proga 
nusipirkti suvenyrų. Šeimininkai 
parsivežė namo poilsiui ir pasi
ruošti vakaro koncertui.

Koncerto vakaras
Jau valandą prieš koncertą 

publika pradėjo rinktis, nes vie
los nebuvo numeruotos. Ypa
tingai džiugu buvo organizato
riams, kad Broniaus Niedvaro 
dėka buvo suorganizuotas auto
busas 55 lietuvių iš Montrealio. 
Šventovė pilna klausytojų, -

Vancouver, B.C.
LIETUVIŲ BENDRUOME

NĖS tradicinės Kūčios rengiamos 
St. Mark’s parapijoje, Kitsilano 
(Vankuveryje), gruodžio 15, šešta
dienį, 1-4 v.p.p. Norintys daugiau 
informacijos prašomi aplankyti mū
sų tinklalapį

www.lithuaniansofbc.com.

Hamilton, Ont.
A.a. JUOZO RYBIJ atmini

mui Vaikų dienos centrui aukojo: 
S20 - S. A. Urbonavičiai, Z. Čeč- 
kauskas; $10 - Ad. Gedminienė.

A.a. BRONIAUS GRAJAUS
KO atminimui Vaikų dienos centmi 
aukojo: $20 - S. Urbonavičius, O. 
Adomauskas, J. ir O. Kareckai, V. 
ir P. Lukošiai; $10 - Pr. Ciparis, VI. 
Bartininkas.

Reiškiame gilią užuojautą mi
rusiųjų šeimoms ir nuoširdžiai dė
kojame už aukas - VDC komitetas

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868 

apie 500 svečių, jų tarpe diplo
matai ir atstovai, St. Matthew’s 
parapijiečiai ir lietuviai.

Lietuvos ambasadorius Ka
nadai Rimantas Šidlauskas pa
sveikino susirinkusius sakyda
mas: “Ypatingai reikšminga, 
kad šis koncertas įvyksta šven
čiant 10 metų jubiliejų Lietuvos 
ir Kanados diplomatinių santy
kių atkūrimo. Nepaprastai svar
bu pristatyti savo šalį per kultū
ros, muzikos bei meno ren
ginius”.

Pirmoje koncerto dalyje 
jaunesnieji, pasipuošę rusvos 
spalvos liemenėmis, o vyrai 
smokingais, atliko 16 kūrinių: 
lietuvių liaudies dainų, tris Vy
tauto Miškinio kūrinius, angliš
kų dainų ir kanadišką liaudies 
dainą Un Canadien Errant, kuri 
sulaukė gausaus plojimo. Že
maičių plentas, muzika Algirdo 
Martinaičio, žodžiai Marceli
jaus Martinaičio, buvo atlikta a 
cappella su skudučiais.

Po 10 minučių pertraukos 
scenoje pasirodė “Ąžuoliukas” 
persirengęs baltai ir juodai ir St. 
Matthew’s Boys’ and Men’s Cho
risters su bažnytine apranga. 
Atliko bendrą veikalą Chiches
ter Psalms. Šio vakaro koncertas 
buvo pavadintas Make a Joyful 
Noise. Tai žodžiai iš psalmių. 
Klausytojai žavėjosi ypač jau
nesniųjų dainininkų Andriaus 
Laurinavičiaus ir Thierry Tid- 
row duetu. Veikalas per greitai 
užsibaigė ir publikai atsistojus 
bandė išprašyti pakartojimo.

Koncerto komiteto rengėjos 
Loreta Lukšaitė-Cassidy su Rū
ta Kličiene išėjo į sceną ir prise
gė baltas rožes muzikos vado
vams Vytautui Miškiniui ir Mat
thew Larkin. KLB Otavos apy
linkės pirm. Rūta Kličienė, pri
ėjusi prie mikrofono, padėkojo 
muzikos vadovams, choristams 
ir solistams. Andrius ir Thierry 
įteikė viens kitam knygą apie 
savo gimtąjį kraštą.

Po koncerto įvyko vaišės 
parapijos salėje jaunesniems 
dainininkams ir ambasadoriaus 
diplomatinis parengimas. Sve
čiai pasidalino koncerto įspū
džiais ir vaišinosi įvairiais ska
nėstais kartu su lietuvišku alum 
Kalnapiliu. Vaišių proga Vytau
tas Miškinis įteikė simbolišką 
dovanėlę muzikos vadovui Mat
thew Larkin, Loretai Lukšaitei- 
Cassjdy ir Rūtai Kličienei.

Šeštadienį, spalio 27, susi
rinkę 8 v.r. dainininkai atsisvei
kino su šeimininkais pasikeisda
mi adresais ir pažadais pasima
tyti Lietuvoje.

Atrodė, kad bus daug rū
pesčių užimti 40 svečių keturias 
dienas, tačiau Otavos lietuviai 
džiaugiasi galėję ne tik susitikti 
su svečiais, bet ir pabendrauti. 
Liko užmegzti ryšiai su dabarti
ne Lietuva. Ypač tai įvertino 
keli šeimininkai, kurie buvo ati
tolę nuo lietuviškos veiklos ir 
galėjo atnaujinti ryšius su Lietu
va. Per “Ąžuoliuko” viešnagę 
mūsų lietuvių bendruomenė su
artėjo dirbdama vieningai pri
imdama svečius ir suteikdama 
progą kanadiečiams išgirsti vie-' 
ną iš Lietuvos garsiausių chorų.

A.a. Kazimiera Mankauskienė

Iškeliavo 
šimtametė

A.a. Kazimiera Sivickaitė- 
Mankauskienė iškeliavo amži
nybėn 2001 m. spalio 11 d. Tai 
bene ilgiausiai išgyvenusi Ha
miltono lietuvių telkinio narė.

Ji gimė 1900 m. kovo 9 d. 
Prienuose, Lietuvoje. Netrukus ji 
būtų sulaukusi 102 metų. Prie
nuose ištekėjo už prekybininko 
Kazimiero Mankausko, kuris mi
rė prieš 33 metus spalio 12 d.

Mankauskai susilaukė dvie
jų dukrų - Aldonos Falikauskie- 
nės ir Birutės Sadauskienės, 7 
vaikaičių ir 12 provaikaičių. Lie
tuvoje pasiturinčiai ir laimingai 
gyveno Prienuose. Vasaros atos
togas praleisdavo numylėtame 
Birštone, kur turėjo savo vasar
vietes.

Karo vėtrų buvo išplėšti iš 
gimtojo krašto ir į Kanadą atvy
ko 1950 metais. Apsigyveno 
Ontario Brantforde. Į Hamilto
ną persikėlė 1965 m. ir iki šiol 
gyveno pas dukrą Birutę Sa
dauskienę.

Sunku net įsivaizduoti, kiek 
išgyvenimų turėjo, kiek džiaugs
mo patyrė ir kiek ašarų išliejo 
per 100 metų! K. Mankauskie
nė buvo be galo geros širdies ir 
dosni visiems. Ypač giminės 
Lietuvoje patyrė daug pagalbos 
- “kalnus” siuntinių. Išeivijoje 
rėmė spaudą ir įvairias organi
zacijas. Kol galėjo paeiti, nepra
leisdavo lietuviškų parengimų. 
Iki paskutinės gyvenimo dienos 
turėjo pilną ir šviesų protą. Net 
būdama slaugos namuose (kur 
išgyveno tik 2 savaites) nesi
skundė ir viskuo buvo paten
kinta.

Prieš savaitę lankiau K. 
Mankauskienę ir tarp kitko ji 
mane paklausė: “Ar žinai, kodėl 
Dievulis mane tiek ilgai čia 
žemėje laiko?” Kai atsakiau 
“ne”, ji man paaiškino: “Lietu
voje iš mano namų neišeidavo 
nė vienas ubagėlis, nė vienas či
gonas nepavalgydintas ir neap
dovanotas.

Tu išėjai į ten, iš kur negrįž
tama, netarusi žodžio palikai 
mus amžinai. Negreitai ašaros 
nudžius taviškiams. Be tavęs il
gai bus tušti namai.

Ilsėkis ramybėje, miela Ka
zimiera! A.T.Ž.

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Cicero LB apylinkės valdyba 
kartu su Cicero ALTos skyriaus 
valdyba rugsėjo 9, sekmadienį, mi
nėjo Tautos šventę. Pamaldos įvyko 
Šv. Antano šventovėje. Mišias atna
šavo pavaduodamas kun. dr. K. 
Trimaką, išvykusį į Lietuvą dėstyti 
teologijos, ir pamokslą pasakė kun. 
J. Kelpšas. Per pamaldas giedojo 
parapijos choras. Po pamaldų para
pijos salėje įvyko vaišės. Po jų LB 
apylinkės valdybos pirm. M. Bau- 
kus ir ALTos skyriaus pirm. St. Du
bauskas pradėjo šventės minėjimą. 
Programai vadovavo A. Zailskaitė, 
susirinkusiems priminė, kad rugsė
jo 8-toji yra dviguba lietuviams 
šventė - tautinė ir religinė. Po mi
nėjimo kai kurie dalyviai išskubėjo 
į Svč. M. Marijos šventovę Mar
quette Parke, kur vyko procesija ry
šium su atlaidais Šiluvoje.

Šventės kalbėtojas buvo inž. 
Br. Nainys. Jis skaitė išsamią pa
skaitą, aprėpdamas bendruosius 
Lietuvos istorijos bruožus: Lietuvos 
vardo 1009 m. paminėjimas, Min
daugo ir kitų kunigaikščių Lietuva, 
Liublino unija, protestantizmo pli
timas, rusų okupacija, tautinis atgi
mimas, lietuvių tautos visokeriopas 
klestėjimas nepriklausomoje valsty
bėje, sovietinė okupacija ir lietuvy
bė išeivijoje. Paskaitininkas, pada
ręs istorinę apžvalgą, stabtelėjo 
prie šiandieninės Lietuvos valsty
bės. Ji esanti pagrįsta ne tautišku
mu, bet neaiškia pilietiškumo sąvo
ka. Paskaita baigta klausimu: ar tik 
nereikia Lietuvai naujo Mindaugo?

Britanija
Antanas Gecevičius (Gečas), 

85 metų amžiaus, Lietuvoje kaltin
tas karo nusikaltimais, nesulaukęs 
Škotijos teismo dėl jo išdavimo Lie
tuvai, mirė rugsėjo 12 d. Edinburgo 
ligoninėje. Joje jis buvo nuo šių 
metų pavasario. Jis turėjo du šir
dies priepuolius, sirgo cukrine liga 
ir kitomis sunkiomis ligomis. Dėl 
šių ligų Škotija negalėjo įvykdyti 
Lietuvos prašymo A. Gecevičių iš
duoti už nusikaltimus žmonišku
mui, įvykdytus, pagal apkaltinimą, 
per nacių okupaciją. Škotijos medi
kai prieš velionies mirtį atliko svei
katos tyrimą ir nustatė, kad jis nėra 
pajėgus stoti prieš Škotijos teismą, 
kuris turėjo svarstyti Lietuvos pra
šymą jį išduoti. Lietuvos generali
nės prokuratūros specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausias prokuroras R. 
Valentukevičius pareiškė, kad 
sprendimas nutraukti bylą kaltina
majam bus priimtas, kai bus gautas 
oficialus pranešimas iš Škotijos 
apie jo mirtį. Nacius persekiojančio 
Simon Wiesenthal centro Jeruzalės 
skyriaus vadovas E. Zuroff “pasity
čiojimu iš teisingumo” pavadino 
Britanijos valdžios nesugebėjimą 
patraukti A. Gecevičių atsakomy
bėn (BNS).

A. a. Juozas Eidukas, 78 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 1 d. Man
česterio ligoninėje. Šermenys buvo 
Boltono ukrainiečių klube, o palai
dotas iš Our Lady of Lourdes šven
tovės. Atsisveikinimo žodį švento
vėje tarė H. Vaineikis. Velionis bu
vo veiklus Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąjungos Boltono skyriaus na
rys. Dalyvavo visuose jo susirinki
muose ir renginiuose. Nedidelis 
Boltono lietuvių telkinys apgailes
tauja savo bendruomenės nario ne
tektį. Jo liūdi žmona Onutė, du ve
dę sūnūs su šeimomis. Laidotuvėse 
dalyvavo vietiniai ir Mančesterio 
lietuviai, taipgi draugai anglai.

(Europos lietuvis 2001 m. 9 nr.)

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........0.75%
santaupas................................ 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................1.25%
180 dienų indėlius....................1.25%
1 m. term, indėlius....................1.85%
2 m. term, indėlius................... 2.35%
3 m. term, indėlius................... 3.10%
4 m. term. Indėlius....................3.35%
5 m. term, indėlius................... 3.85%
RRSP IrRRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. Ind...................................... 1.85%
2 m. Ind...................................... 2.35%
3 m. ind...................................... 3.10%
4 m. ind...................................... 3.35%
5 m. ind...................................... 3.85%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Australija
Kanberos lietuvių bendruome

nės sąjungos (CLBS) metinis susi
rinkimas įvyko spalio 7, sekmadie
nį, Kanberos lietuvių būstinėje. Su
sirinkimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
sąjungos valdybos pirm. V. Marti
šius. Tylos minute prisiminti pra
ėjusiais metais mirę bendruomenės 
nariai. Iš valdybos pirmininko pra
nešimo aiškėjo, kad buvo surengtas 
Vasario 16-tosios minėjimas, taipgi 
Tautos šventės ir vysk. M. Valan
čiaus 200 metų gimimo sukakties 
minėjimai. Įsteigta Lietuvių būsti
nėje biblioteka, kuri atidaryta kiek
vieną šeštadienį. Šių metų pabaigo
je Kanberos lietuviai laukia Austra
lijos lietuvių sporto šventės, kurios 
parengimui CLBS valdyba sporto 
klubui “Vilkas” paskolino 5,000 
dol. Apie bendruomenės sąjungos 
finansinius reikalus kalbėjo ižd. R. 
Katauskas. Jis nusiskundė, kad, 
pardavus Lietuvių klubo patalpas, 
investuoti pinigai palyginti davė ne
didelį pelną. Mat krašte yra suma
žintos mokamos palūkanos. Vis 
dėlto gauta 50,000 dol. palūkanų. 
Revizijos komisija tikrino ne tik 
CLBS iždą, bet ir pensininkų orga
nizacijos “Paguoda” ir skautų “Ži
dinio” knygas. Priekaištų nepadary
ta. Susirinkime nutarta remti Al
mos Adamkienės labdaros fondą, 
įsteigti nuolatinę metinę premiją 
geriausiai baigusiam kariūnui Lie
tuvos karo akademiją, taipgi pa
remti Tasmanijos universitete Li
thuanian Studies Society ir iš dalies 
padengti Lithuanian Papers leidimo 
išlaidas. Palikta tos pačios sudėties 
valdyba: pirm. V. Martišius, sekr. 
B. Šilinienė, ižd. R. Katauskas, na
rė kultūros reikalams S. Gailiūnai- 
tė; revizijos komisija: J. Mockūnas, 
dr. K. Kemežys, dr. A. Stepanas.

(Mūsų pastogė 2001 m. 45 nr.)

Gudija
A. a. Vladas Vaičiulis, 53 m. 

amžiaus, Gervėčių krašto gyvento
jas, mirė rugsėjo 14 d. Velionis gi
mė 1948 m. liepos 18 d. Rimdžiūnų 
kaime, susipratusių lietuvių šeimo
je. Baigęs Rimdžiūnų rusiškos mo
kyklos 7-nias klases, išvyko į Lietu
vą ir čia baigė technikos mokyklą. 
Po to tarnavo sovietinėje kariuo
menėje ir iš jos paleistas grįžo į tė
viškę. Sukūręs lietuvišką šeimą, 
persikėlė gyventi į Gervėčius; dar
bavosi kolchoze, o žmona Angelė 
Gervėčių vidurinėje mokykloje mo
kė lietuvių kalbos. Vladas buvo pa
garsėjęs muzikantas - grojo akor
deonu, dainavo, puikiai šoko. Buvo 
visų mėgstamas ir vertinamas. Ve
lionies netektį išgyvena visa Gervė
čių lietuvių bendruomenė. Į laido
tuves susirinko daugybė žmonių. 
Užuojauta laikraštyje Lietuvos go
dos žmonai Angelei, giminėms bei 
artimiesiems pareiškė Gervėčių lie
tuvių klubas, Gervėčių krašto lietu
vių bendruomenė, Rimdžiūnų lie
tuvių vidurinė mokykla.

Lenkija
Lenkijos seimo rinkimuose 

kandidatavo ir Punsko valsčiaus 
viršaitis Vytautas Liškauskas. Jis 
kandidatavo į seimą Kairiųjų de
mokratų ir Darbo sąjungų koalici
joje. Ši koalicija laimėjo rinkimus. 
Punsko lietuviai tikėjosi savo tau
tiečio pergale, bet jų kandidatui 
pritrūko 1,500 balsų. Punsko vals
čiaus sekretorius Jonas Vaičaitis 
dėl to apkaltino savo tautiečius, nes 
balsuoti atėjo tik 60 nuošimčių 
punskiečių. (BNS) J. Andr.
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Sutelktinei veiklai 50 metų
JAV Lietuvių bendruomenės 50 veiklos metų 

sukakties minėjimas
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«1 KULTMEJE VEIKLOJE
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Š. m. antroji spalio savaitė 
(8-14 d.d.) buvo skirta JAV LB 
50 veiklos metų sukakčiai.

PLC Lemonte nuo spalio 8 
iki 11d. vyko Lietuvos seimo ir 
JAV LB tarybos komisijos posė
džiai, o nuo spalio 12 iki 13 d. - 
JAV LB XVI tarybos antroji se
sija Alsip’e (prie Čikagos). Spa
lio 12 buvo surengta iškilminga 
vakarienė, kurios pagrindinis 
kalbėtojas buvo rašytojas Vy
tautas Volertas.

Pats minėjimas prasidėjo 
spalio 13 d., 5 v.p.p. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje, Či
kagoje, JAV LB veiklos nuo
traukų, dokumentų, ir knygų 
paroda. Jos paruošimu rūpinosi 
Leonas Narbutis. Jis atidarė 
parodą. Kalbėjo taip pat dr. 
Petras Kisielius, šio minėjimo 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas. 6 v.v. - akademinė da
lis, kuriai vadovavo Jūratė Ja- 
saitytė-Budrienė.

Tautiniais drabužiais pasi
puošę jaunuoliai įnešė organiza
cijų vėliavas. Antanas Polikaitis 
(iš L.A.) sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus, kartu su gausiais 
dalyviais.

Žodį tarė dr. P. Kisielius, 
pabrėžęs, kad tautinis solidaru
mas yra aukščiausia tautos do
rybė. Pasidžiaugė LB atliktais 
darbais, kurie nušviečia kelią 
naujoms kartoms. Dr. P. Kisie
lius sakė, kad LB ateities misija 
yra vykdyti, kas buvo gero ir to
liau, nekartoti klaidų, priimti 
visus, ateinančius į ją.

Įspūdinga ir jautri buvo 
vysk. Jono Kaunecko invokaci- 
ja. Čia tik pora minčių iš jos: 
“Žiūrėjau vadovėlius ir aikčio
jau - kiek daug gali padaryti 
žmonės tik su lagaminais išbė
gę... Toli nuo Lietuvos kūrėsi 
Lietuva... Ir man belieka dėkoti 
Dievui už Jūsų darbus...”

Po to jaunimas iškilmingai 
nešė per salę vainiką ir degan
čias žvakutes prie JC sodelyje 
esančio paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Šią eiseną lydė
jo jautrus J. Budrienės žodžiai, 
skirti mirusiųjų pagerbimui.

Sveikino Lietuvos ambasa
dorius Vygaudas Ušackas, sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Artūras Skardžius (įteikė JAV 
LB Krašto v-bos pirm. Algiman
tui Gečiui dovaną nuo Lietuvos 
seimo) ir PLB vicepirm. Milda 
Lenkauskienė.

Akademinės dalies pagrin
dinis kalbėtojas buvo Bronius 
Nainys tema: Bendruomenė ir 
Lietuva. Bendruomenė esanti 
Lietuvos valstybės atspindys už
sienio lietuvių Lietuva, tik be 
teritorijos. Savo tautybės išlaiky
mas yra jos veiklos pagrindas. Br. 
Nainys tai ypač pabrėžė ir pri
minė tautybės svarbą Lietuvai.

JAV LB Kr. v-bos pirm. A. 
Gečys tarė žodį ir įteikė su jau
nimu dirbančiom organizacijom 
ir Lietuvių fondui - didžiausia- 
jam išeivijos rėmėjui - žymenis: 
Lietuvių skautų sąjungai (pri
ėmė Birutė Banaitienė), ateiti
ninkams (priėmė Š. Amerikos 
ateitininkų tarybos pirm. dr. 
Vytas Narutis), Lietuvių vyčių 
organizacijai (priėmė centro v- 
bos pirm. Robert Martin, jn.), 
Lietuvių tautinių šokių institu
tui (priėmė pirm. Nijolė Pu- 
pienė) ir Lietuvių fondui (pri
ėmė dr. Antanas Razma, LF 
tarybos pirmininkas ir Povilas 
Kilius, LF v-bos pirmininkas). 
Visi gavusieji žymenis padėkojo.

Po pertraukos sekusi meni
nė dalis susidėjo iš 4 dalių. Jas 

Amerikos lietuvių bendruomenės 50-čio iškilmėje Jaunimo centre Čikagoje meno ansamblis “Dainava”, diri
guojamas Dariaus Polikaičio, ir Genės Razumienės vadovaujamos kanklininkės Nuotr. J. Tamulaičio

sudarė: Prologas, Tremtinio 
Lietuva, Protėvių žaliuojanti ša
ka ir “Tėvyne mūsų, kur esi 
danguos”. Tai buvo lyg vainikas, 
supintas iš eilių, dainų ir tau
tinių šokių, skirtas Tėvynei. 
Programą atliko meno ansamb
lis “Dainava”, vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio ir tau
tinių šokių ansamblis “Grandis”, 
vadovaujamas Violetos Smie- 
liauskaitės-Fabianovich. Šie du 
ansambliai, jau prieš keletą me
tų atšventę savąsias 50 m. su
kaktis, yra artimai suaugę su LB 
savo renginiais. “Dainavai” 
akompanavo Vidas Neveraus- 
kas. Kiti programos atlikėjai: 
skaitovė akt. Audrė Budrytė, 
kanklininkės - Aušra Bužėnai- 
tė, Giedrė Eleksytė, Milda Ra- 
zumaitė, Genė Razumienė (va
dovė). Eilėraščius deklamavo 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto studentės: Dagna Banytė, 
Laura Bernotaitė, Agnė Bla- 
žiulionytė, Evelina Sendrausky- 
tė; Čikagos lituanistinės m-kos 
mok. Vilius Butauskas ir Mairo
nio lituanistinės m-los mok. 
Linas Aleksiūnas.

Minėjimo akademinę dalį 
koordinavo J. Budrienė, o me
ninę - Juozas Polikaitis. Scenos 
papuošimas - A. Rašymo.

Po programos visi rinkosi į 
apatinę JC salę vaišėms ir pa
bendravimui. Prie puikiai pa
ruošto didžiulio stalo (Tautkuvie- 
nė ir jos talkininkės) vis ėjo ir 
stiprinosi svečiai, o Stasės 
Jagminienės “Tėviškės” kapela 
linksmino. Buvo dainų ir ratelių, 
juose nuotaikingai sukosi ir gar
bingi šventės svečiai iš Lietuvos, 
ir LB veikėjai, ir jaunimas!

Sekmadienį, spalio 14 - iš
kilmingos šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo šventovėje, 
Marquette Pk., kurias koncele- 
bravo vysk. J. Kauneckas, para
pijos administr. kun. Jonas Ku- 
zinskas ir kun. Rimas Gudelis. 
Vysk. J. Kauneckas pasakė pa
mokslą, giedojo “Dainavos” an
samblis. Pamaldos tuo laiku 
vyko ir lietuvių evangelikų liute
ronų “Tėviškės” parapijos šven
tovėje, kurioms vadovavo vysk. 
Hansas Dumpys.

3 v.p.p. visi skubėjo į Mari
jos aukštesniosios m-los audito
riją išgirsti garsiojo, “Ąžuoliu
ko” choro. Dirigavo “Ąžuoliu
ko” meno vadovas muz. Vytau
tas Miškinis. (Andrius Laurina
vičius - diskantas, Rafailas Kar
pis - tenoras, Bernardas Vasi
liauskas - fortepijonas). 1200 
žmonių talpinanti salė buvo 
beveik pilna, kaip retai kada. 
Choro dainos ir laikysena tie
siog užbūrė klausytojus, kurie 
atsidėkojo ilgais plojimais ir bis 
šūksniais. Koncertas buvo nuos
tabus! Tai buvo nepamirštamas 
šventės apvainikavimas!

6 v.v. “Seklyčioje” buvo va
karienė - šiltas, mielas paben
dravimas su “ąžuoliukais”. Da
lyvavo daug žymių svečių iš Lie
tuvos. Buvo pasakyta nuoširdžių 
padėkos žodžių ir iš šeimininkų, 
ir iš svečių pusės.

JAV LB 50 veiklos minėji
mo proga buvo išleisti du leidi
niai, įamžinę šią sukaktį. Tai 
Jūratės Budrienės redaguotas 
programinis leidinys, puikus vi
sapusiškai, ypač vertingas duo
menimis apie LB ir jos apy
gardų bei apylinkių aprašymais, 
iš kurių LB ateities darbuotojai 
galėtų semtis įkvėpimo ir jėgų 
LB veiklai tęsti.

Kitas leidinys - Broniaus 
Nainio Lietuvai ir lietuvybei, ku
riame iškeliama LB nueito kelio 
svarba ir jos paskirtis. Knyga 
vertinga, ir seniai joje dirban
tiems, ir naujai ateinantiems.

“Ąžuoliukas” Toronto Šv. Mykolo katedroje spalio 27 d. Nuotr. I. Ross

“Ąžuoliuko” koncertas su simfoniniu orkestru “Living Arts Centre” Mississaugos mieste Ntr. L. Daukšos

Įspūdinga “Ąžuoliuko” kelionė Š. Amerikoje
DANGUOLĖ BALTRUS YTĖ- 

SHER
2001 m. spalio 28 d., į Li

ving Arts Centre Mississaugoje 
salę atvyko gausus lietuvių bū
rys. Ėjome į šį koncertą įvairių 
jausmų lydimi: vieni pirmą kar
tą išgirsti ir pamatyti šį daugely
je pasaulio šalių išgarsėjusį cho
rą, kiti nostalgijos ir prisimini
mų vejami. Manoji karta užau
gome su šiuo choru. Kai kurie 
“Ąžuoliuko” buvę choristai “iš
simėtė po platųjį pasaulį”, ta
čiau širdyje liko ištikimi “savo 
chorui”. Šių “Ąžuoliuko” choro 
gastrolių metu buvę choristai su 
džiaugsmu skubėjo pasitikti sa
vo “brolių” oro uoste, pagloboti 
kelionėje ir net dalis, gyvenan
čių Amerikoje, nepagailėjo savo 
laiko ir pastangų atlydėti chorą į 
Kanados koncertus.

Kanadoje “Ąžuoliukas” kon
certavo Otavoje ir Toronto 
mieste bei jo apylinkėse. Kon
certas Otavoje buvo skirtas at
švęsti dešimtmetį atstatytų dip
lomatinių santykių tarp Kana
dos ir laisvos nepriklausomos 
Lietuvos.

Choro vadovas ir dirigentas 
V. Miškinis turėjo labai sudėtin
gą užduotį - parengti prograiną 
“Ąžuoliuko” gastrolėms S. 
Amerikoje. Buvo parengta apie 
50 kūrinių, atsižvelgiant į kon
certo organizatorių pageidavi
mus bei pačių koncertų paskirtį.

Koncertinė programa, pa
rengta Salt Lake City Voice of 
Friendship festivaliui negalėjo 
būti pakartota kituose koncer
tuose. “Ąžuoliukas” ten kartu 
su kitais dalyvaujančiais chorais, 
buvo transliuotas per radiją vi
sam pasauliui. Čikagos ir Klyv- 
lando programoje vyravo lietu
viška muzika. “Ąžuoliukui” te
ko garbė būti pagrindiniu meni
niu akcentu šių miestų iškilmin
goje šventėje, pažymint JAV 
Lietuvių bendruomenės veiklos 
50-dešimtmetį.

Taip pat kultūriniu atžvilgiu 
svarbius koncertus “Ąžuoliu
kas” turėjo Vašingtone ir Niu
jorke. Niujorko koncertas buvo 
skirtas “Ąžuoliuko” steigėjo H. 
Perlšteino atminimui.

Spalio 27 d. choras koncer
tavo St. Michael’s katedroje To
ronte, kur irgi nuskambėjo lie
tuviški kūriniai.

Koncertas Living Arts Cent
re” Mississaugoje chorui jau bu
vo 27-tas šiose gastrolėse. Dvie
jų dalių koncertas buvo ypatin
gas dar ir tuo, kad dalis progra
mos atlikta kartu su simfoniniu 
orkestru. Choro vadovas V. 
Miškinis širdyje jautė nerimą, ar 
pavyks choristams atstatyti tą 
kūrinio lygį, kaip buvo pasiruoš
ta prieš pusantro mėnesio. Dėl 
sąlygų ir laiko stokos choristai ir 
orkestras turėjo tik vieną repeti
ciją, bet kaip A. Šarpytė išsireiš
kė: “Ši repeticija su V. Miškiniu 
buvo tokia, kad ji atstojo dešimt 
repeticijų. Ir svarbiausia, kad 
dirigentas sugebėjo sujungti vi
sus be žodžių”.

“Lyros” orkestro muzikan
tai nelietuviai dar kartą turėjo 
progos susipažinti su aukšto 
meninio lygio muzikiniu viene
tu, šį kartą choru iš Lietuvos. 
Taip po truputį kanadiečiai mu
zikai susipažįsta su mūsų lietu
viška muzika.

“Ąžuoliuko” choras atvyko į 
Š. Ameriką pirmą kartą, nors 
mintis buvo puoselėta jau se
niai. 1967 m. “Ąžuoliuko” cho
ras buvo pakviestas su kitais 
dviem muzikiniais vienetais iš 
tuometinės Sovietų Sąjungos at
vykti į JAV į Baltuosius rūmus 
koncertuoti. Buvo planuojami 
papildomi koncertai ir kituose 
miestuose, Deja, Maskvai nerū
pėjo Lietuva ir jos kultūra. Ke
lionės planai sužlugo, ir choras 
nebuvo išleistas į šią kelionę.

Pastaraisiais metais atsirado 
daugiau galimybių dalyvauti 
chorų festivaliuose Amerikoje. 
Jau buvo svarstomi konkretūs 
pasiūlymai, bet jie liko neįgy
vendinti dėl materialinių sunku
mų ir dėl kitų priežasčių. Paga
liau svajonė atvykti į Ameriką 
tapo realybe Marijos Reinienės 
pastangų dėka. “Ąžuoliukas” 
buvo pakviestas į JAV Lietuvių 
bendruomenės 50-mečio iškil
mes. Vėliau atsirado galimybė 
įsijungti ir į Salt Lake City festi
valį bei sudominti lietuvių bend
ruomenes kituose miestuose. 
Ambasadorius R. Šidlauskas 
įtraukė į darbą Kanados lietuvių 
bendruomenę, kuri mielai suti
ko perimti estafetę iš JAV ir su
daryti galimybę “Ąžuoliuko” 
koncertams Kanadoje.

Choras visur buvo sutiktas 
labai šiltai. Nors gastrolės buvo 

nelengvos, nes reikėjo daug 
koncertuoti, tačiau pilnos daug 
gražių įspūdžių. Niujorke Laima 
Šileikytė suorganizavo autobusą 
ir nuvežė choristus prie H. Perlš
teino kapo. Su giesme buvo pa
gerbtas “Ąžuoliuko” įsteigėjas 
ir vadovas, uždegta atminimo 
žvakutė.

“Ąžuoliuko” kelionė sutapo 
su tragiškais įvykiais Niujorke ir 
Vašingtone. Daug nerimo buvo 
patirta Lietuvoje, ar iš viso cho
ras įvažiuos į Ameriką, ar Lietu
vos vyriausybė išleis, ar tėvai pa
tikės savo vaikus choro vadovui 
ir laukiantiems globėjams Ame
rikoje. V. Miškiniui įsiminė 
elektroniniu paštu gauta frazė iš 
Laimos Šileikytės Niujorke: 
“Kas ne kas, bet nuzika labiau
siai gydo žaizdas. Ir jei tas neri
mas atsitiko Amerikoje, tai at
važiuokite ir nuraminkite”. Iš 
septyniolikos chorų, turėjusių 
atvykti į Salt Lake City festivalį, 
atvyko tik dešimt. “Ąžuoliuko” 
choristai aplankė Niujorke tra
gedijos vietą.

Daugelyje “Ąžuoliuko” cho
ro koncertų dalyvavo ir kviesti
niai diplomatinių tarnybų atsto
vai, po koncertų vyko oficialūs 
priėmimai. Living Arts Centre I. 
Ross, Kanados lietuvių bend
ruomenės Kultūros komisijos 
pirmininkė, prieš prasidedant 
koncertui, pristatė žiūrovams 
garbės svečių sąrašą. Į koncertą 
atvyko Lietuvos ambasadorius 
R. Šidlauskas, garbės konsulas 
H. Lapas ir Gražina Lapienė, 
Lenkijos, Belgijos, Vokietijos, 
Suomijos, Danijos ir Estijos 
diplomatinių tarnybų atstovai. 
Koncertui pasibaigus, jaunos 
lietuvaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais įteikė gėles, o I. 
Ross - atminimo lentelę.

“Ąžuoliuko” koncertai ža
vėjo žiūrovus profesionalumu, 
kūrinių įsijautimu, repertuaro 
įvairumu. Paklaustas, ar pasise
kė užmegzti tolimesnių kūrybi
nių kontaktų ateičiai, V. Miški
nis atsakė: “Yra tokia frazė wel
come. Daug kas sakė mums we/- 
come, bet tik ateitis parodys, ar 
atkreipė į mus dėmesį, ar pa
kvies mus dar kartą. Mes esame 
pasiryžę atstovauti lietuviškai 
muzikai ir domėtis kitų tautų 
bei kalbų muzika. Mes galime 
atlikti kūrinius originalo kalba, 
jei tai vertingas kūrinys. O mu
zika yra tokia vertybė, kuri ne
pripažįsta jokių kalbos barjerų”.

Tikimės, kad chorui ir jos 
talentingam vadovui bei diri
gentui V. Miškiniui “pasisekė 
pasėli kūrybinę sėklą”, kad atei
tyje bus pakviesti naujiems mu
zikiniams susitikimams, kad 
taip daug kur išgirstas welcome 
neliks tik mandagi idėja, bet 
taps tikrove.

Raudondvaiyje, buvusio dva
ro pilyje, ateinančiais metais pla
nuojama atidaryti pirmojo Lietu
vos muzikos profesoriaus Juozo 
Naujalio muziejų. J. Naujalis gi
mė 1869 m. šiame pakaunės 
miestelyje. Jaunojo talento groji
mu buvo sužavėtas to meto Rau
dondvario dvaro šeimininkas 
Henrikas Benediktas Tiškevičius, 
kuris pasiūlė jam vykti mokytis į 
Varšuvą ir per visą studijų laiką 
mokėjo jam stipendiją. Šiuo metu 
Raudondvario patalpos priklauso 
Lietuvos inžinierių institutui. Pi
lyje jau yra sukaupta nemažai ra
dinių, veikia turtinga J. Naujalio 
kraštotyrinė paroda. Kauno rajo
no savivaldybės Kultūros, švieti
mo ir sporto skyrius, atsižvelgda
mas į Raudondvario seniūnijos 
bendruomenės pageidavimus, pa
teikė rajono valdybai muziejaus 
projektą, ir jam buvo pritarta. J. 
Naujalio memorialinio muziejaus 
2002 m. išlaidų sąmatą sudaro 53, 
000 Lt. Neabejojama, kad įsteigus 
muziejų Raudondvario pilis bus 
atviresnė plačiajai visuomenei, ji 
įsilies į kultūrinio turizmo progra
mas, bus pristatomas Lietuvos 
menas ir kultūra užsieniečiams. 
Raudondvario miestelyje jau yra 
įamžintas J. Naujalio atminimas - 
jo vardu pavadinta gatvė, pastaty
ti du paminklai.

Mstislavui Rostropovičiui, 74 
metų, vienam žymiausių pasaulio 
dirigentų ir violončelistų, garsiam 
žmogaus teisių gynėjui, spalio 30 
buvo įteiktos Vilniaus garbės pi
liečio regalijos. Šis titulas jam bu
vo suteiktas jau 2000 m. liepos 
mėnesį už nuopelnus nepriklau
somybės pripažinimo siekusiai 
Lietuvai, jos sostinei Vilniui, ta
čiau veiklus muzikas neturėjo 
progos iki šiol jo atsiimti. Baku 
(Azerbaidžane) gimęs violonče
listas yra išgrojęs ir įrašęs visą 
violončelės repertuarą. Kaip pia
nistas jis akompanuodavo savo 
žmonai, sopranui Galinai Viš- 
nevskajai. Diriguoti pradėjo dar 
1961 m. gyvendamas Sovietijoje, 
o 1977 m. emigravęs į užsienį, 
ėmė vadovauti JAV valstybiniam 
orkestrui ir per 17 darbo metų 
pakėlė šį orkestrą į pasaulinį lygį. 
M. Rostropovičius buvo kelių Eu
ropos festivalių meno vadovas, 
turi per 30 garbės titulų, pelnė 
daugiau nei 90 apdovanojimų iš 
25 valstybių.

Su Lietuvos muzikais jį sieja 
sena draugystė. “Man viskas 
brangu, kas susiję su Lietuva”, sa
kė maestro, 1991 metų tragiško
mis sausio dienomis surengęs Is
panijoje labdaros koncertą Lietu
vos nepriklausomybei paremti. Jis 
Lietuvai daug pasidarbavo pasku
tiniame dešimtmetyje: 1993 m. at
vežė į Vilnių iš Vašingtono JAV 
valstybinį simfoninį orkestrą; 
1994 m. išvyka su Lietuvos operos 
ir baleto grupe Vokietijoje; 1995 
m. Vilniuje surengtos meistrišku
mo pamokos, išvykos į Austriją, 
Slovėniją ir Italiją su Valstybiniu 
simfoniniu orkestru, koncertai 
Rheingau ir Ludwigsburg festiva
liuose su Sauliaus Sondeckio va
dovaujamu Lietuvos kameriniu 
orkestru; 1997 m. pradėjo Vil
niaus festivalį diriguodamas S. 
Prokofjevo baletą Romeo ir Džul- 
jeta; 1998 m. koncertavo su Kau
no valstybiniu choru Vokietijoje, 
nuvežė Lietuvos baletą į Vašing
tono festivalį; 1999 m. dirigavo 
Valstybiniam simfoniniam orkest
rui Ėvian festivalio užbaigime; 
2001 sausio 8 dirigavo Lietuvos 
atlikėjų koncertui M. K. Čiurlio
nio dienose Paryžiuje, kovo mėn. 
su Valstybiniu simfoniniu orkest
ru surengė keturis koncertus Vo
kietijoje.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Švč. M. Marijos Gimimo šventovėje Marquette Parke, Čikagoje, iškil
mingose šv. Mišiose aukas neša Regina Narušienė - JAV LB tarybos 
pirm, ir Algirdas Gečys - JAV LB valdybos pirm. Ntr. J. Tamulaičio

Prof. Tadui Ivanauskui pa
minklas buvo pastatytas prie jo 
1933 metais įsteigto Kauno zoo
logijos sodo pagrindinio įėjimo. 
Šio garsaus Lietuvos gamtininko, 
akademiko, bronzinis biustas ant 
raudono granito papėdės buvo iš
kilmingai atidengtas š.m. spalio 
10 d. T. Ivanauskas (1882-1970) 
yra žinomas kaip gamtos tyrimo 
stoties, kailinių žvėrių augyklos, 
Žuvinto rezervato, Kauno zoolo
gijos sodo steigėjas, paukščių žie- 
davimo pradininkas, vaismedžių 
veislių kūrėjas. Drauge su kitais 
mokslininkais jis Kaune suorgani
zavo aukštuosius kursus, kurie 
1922 metais tapo Lietuvos univer
sitetu. T. Ivanauskas tada buvo 
paskirtas vadovauti šios aukšto
sios mokyklos Zoologijos ir lygi
namosios anatomijos katedrai, 
vėliau vadovavo Vilniaus univer
siteto zoologijos katedrai, dirbo 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje 
bei Kauno medicinos institute. 
Universitetui padovanoti T. Iva
nausko ir jo tėvo gausūs rinkiniai 
tapo dabartinio Kauno zoologijos 
muziejaus pagrindu.

Prof. Jacek Purchlia, Tarp
tautinio kultūros centro Lenkijos 
Krokuvoje direktorius, Lenkų 
instituto Vilniuje ir Atviros Lietu
vos fondo (ALF) pakviestas, ALF 
patalpose skaitė paskaitą Krokuva 
ir Vilnius Vidurio Europos kon
tekste. J. Purchlia, ekonomistas, 
meno istorikas, Krokuvos Jogai
los universiteto ir Ekonomijos 
akademijos profesorius, daugelio 
straipsnių ir knygų apie Krokuvą 
autorius, vadovauja prieš dešimt 
metų įsteigtam Tarptautiniam 
kultūros centrui Krokuvoje, kuris 
plečia kultūrinį bendradarbiavi
mą Vidurio ir Rytų Europoje. 
Centras rengia dailės parodas, 
konferencijas ir seminarus, ruošia 
švietimo programas, užsiima lei
dyba, rūpinasi kultūros vadyba, 
paveldo sauga ir kitomis aktualio
mis kultūros problemomis. Savo 
paskaitoje prof. J. Purchlia gvil
deno istorines ir geografines Vil
niaus ir Krokuvos sąsajas, politi
nę Rytų ir Vakarų tapatumo 
problemą. Jis teigė, kad sugrįži
mo į Atlanto civilizaciją siekian
čios Rytų ir Vidurio Europos tau
tos niekada nebuvo atsidūrusios 
už Europos civilizacijos ribų, o iš
saugojo savitumą, šiandien tapusį 
vertybe: “Tai bene labiausiai iš
ryškėja miestuose - jų išskirtinį 
tapatumą lėmė ne tik geografinė 
padėtis, bet ir ilgas istorinis pro
cesas, prasidėjęs dar prieš tūks
tantį metų”.

Vokiečių, lenkų ir lietuvių 
baroko muzikos dienos, vienas di
džiausių Vilniaus savivaldybės 
choro Jauna muzika renginių, įvy
ko lapkričio pradžioje (9-11 d.d.) 
Valstybinės filharmonijos salėje, 
Vilniaus Šv. Jonų ir Šventosios 
Dvasios šventovėse. Organizuoti 
šią šventę chorui padėjo vokiečių 
Goethe Institut ir Lenkų institutas 
Vilniuje, parėmė Lietuvos kultū
ros ministerija, Nordrhein-Westfa
len krašto kultūros ir meno fon
das, Lenkijos pamario krašto vai
vadija. Programą atliko garsus se
nosios muzikos sambūris iš Vo
kietijos Koelno Musica Antiqua 
Coloniae, Capela Gedanensis iš 
Lenkijos ir Vilniaus savivaldybės 
Jauna muzika. Lapkričio 11 d. 
koncertas Šv. Dvasios šventovėje 
buvo skirtas Lenkijos respublikos 
Nepriklausomybės dienai. Visi 
trys sambūriai, Reinhard Goebel 
diriguojant, atliko programą Eg
zekvijos karaliui Augustui Tvirta
jam, 1733. G.JK.
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pRISIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.ind....................1.25%
1 metų term, indėlius.................1.30%
2 metų term, indėlius.................2.00%
3 metų term. Indėlius................ 2.50%
4 metų term. Indėlius................ 3.00%
5 metų term, indėlius................ 3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 1.30%
1 metų GlC-met. palūk...............1.55%
2 metų GlC-met. palūk...............2.25%
3 metų GlC-met. palūk...............2.75%
4 metų GlC-met. palūk...............3.25%
5 metų GlC-met. palūk...............3.65%
RRSP, RRIFIr OHOSP

“Variable”............................... 1.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd.... 1.80% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 2.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 3.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 3.90% 
Taupomąją sąskaitą iki............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.20%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.20%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 1.25%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 4.25%
2 metų....................... 4.95%
3 metų........................5.00%
4 metų....................... 5.65%
5 metų....................... 5.75%

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

Duodame komercinius 
mortgičius

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai I NTERAC-PL.US” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BURNHAMTHORPE-PONYTRAIL 6 
didelių kambarių “bungallovv", 
dvigubas garažas. Gerai išlaikytas, 
ateik ir gyvenk. Prašo $329,900.
BLOOR-SYMINGTON - 9 kamba
rių, 2 butų namas. Metinės paja
mos $23,000. Prašo $194,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANIULĮ UI

bet kuriuo laiku per 24 valandas

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

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/2%
IŠ VISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

stra Travel_______
& Services Inc

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO: * ’

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Tel: 416 538-1746 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 919 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

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

Patarnauįu lietuvių visuomenei 14 metų

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

ŠALFASS-gos 50-niečio žaidynėse Toronte (2001.VII) vyrų A čempionai - 
Hamiltono “Kovas”. Sėdi (iš k.) Antanas Repšys, Markus Jankus, Adam Lo- 
bodici. Stovi (iš k.) Aleksas Brainis, Gedas Dzemionas, treneris Viktoras 
Jankus, Richard Lianga, Jason Tatti, Jeff Rėkštis. Trūksta Rich Weselowski

J---------------------------------------------------------- ——------------------------------------------------------------------

Kanados įvykiai
(Atkleta iš 1-mo psl.) 

laisvai plaukiojančių žuvininkys
tės tinklų {driftnets) vartojimą 
(1998), Australijoje prieš naftos 
ieškojimą atolų artumoje 
(2001), už Kyoto klimato kaitos 
susitarimo įgyvendinimą (2001) 
ir visą eilę kitų vietinio pobū
džio gamtos pažeidimų sustab
dymo. Daugeliu atvejų Green
peace aktyvistai rizikuodavo sa
vo gyvybėmis kovodami prieš 
gamtos taršą bei pažeidimus. 
Greenpeace organizacija savo 
žinioje turi 6 laivus, kad galėtų 
tikrinti vandens taršą ir tarptau
tinių įstatymų vykdymą jūrose, 
sraigtasparnį, spaustuvę, kurio
je spausdina mokslinius ir poli
tinius biuletenius; pataria Jung
tinių tautų poskyriams gamto
saugos klausimais, ruošia gam
tosaugos kursus, organizuoja 
peticijų vajus, išlaiko tyrimų la
boratoriją Exeter universitete, 
kurioje tikrina taršos pasekmes, 
tobulina gamtos nežalojančių 
medžiagų gamybą bei procesų 
tikslumą; išlaiko savo Interneto 
svetainę (www.greenpeace.ca).

Richard Wright laimėjo šių 
metų Giller premiją už savo de
vintą romaną Clara Callan. 
Knygoje laiškų forma aprašo
mas dviejų seserų gyvenimas 
maždaug 1930 m. laikotarpyje: 
viena iš seserų pasilieka gyventi 
mažame Ontario miestelyje ir 
jai nelabai sekasi, o kita nuke
liauja j Niujorką, kur jai pasise
ka prasimušti į radijo dramatiš
kų programų aktores. Premijos 
jury komisijos nuomone knyga 
“tobula ir nepaprastai įtikinan
ti”. R. Wright ištisus tris de
šimtmečius mokęs anglų kalbą 
St. Catharines Ridley kolegijoje, 
šiais metais išėjo į pensiją. Pir
mą savo romaną The Weekend 
Man išleisdino 1970 metais - 
susilaukė palankios kritikos, bet 
knyga populiari nebuvo. Aštun
tas jo romanas The Age Of Lon
ging jau buvo pristatytas Giller 
premijai 1995 metais, bet jos 
nelaimėjo. Giller premiją, $25, 
000 ir šaunų spaudos balių lai
mėtojo garbei, įsteigė kanadie
tis verslininkas Jack Rabino- 
viteh 1993 metais savo mirusios 
žmonos Doris Giller atminimui. 
Šių Šiųmetinis laimėtojas R. 
Wright buvo vienas iš šešių pri-

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

statytųjų šiai premijai. Kiti pen
ki buvo Jane Urquhart (The 
Stone Carvers, jos septintas ro
manas), Sandra Birdsell (T!u\ 
Russlaender, jos ketvirta knyga) 
ir trys literatūriniai “naujokai” 
- Michael Crummey (River 
Thieves), Michael Redhill (Mar
tin Sloane) ir Timothy Taylor 
(Stanley Park).

Tarptautinė policijos virši
ninkų konferencija Toronte, 
trukusi 5 dienas, baigėsi lapkri
čio 1 dieną. Dalyvių buvo apie 
12,500 iš Kanados, JAV ir kitų 
valstybių. Buvo manoma, kad 
po rugsėjo 11d. įvykių daug už
siregistravusių į šią konferenciją 
pakeis nuomonę ir neatvyks, 
bet tokių buvo tik 700. Progra
ma buvo prieš pat konferenciją 
perorganizuota, įvedant paskai
tų apie terorizmą ir kovą su juo. 
Konferencijos metu buvo su
stiprinta dalyvaujančiųjų apsau
ga, panaudojant uniformuotus 
ir civiliškai apsirengusius polici
ninkus. Dalyviai buvo apgyven
dinti 23 viešbučiuose ir jais rū
pinosi apie 1,000 savanorių tal
kininkų, padedančių konferen
cijos šeimininkui, Toronto poli
cijos viršininkui Julian Fantino.

Šv. Jono anglikonų švento
vė Luneburge (N. Škotija), ant
ra seniausia Kanadoje, lapkričio 
1 d. sudegė. Ši 248 metų senu
mo medinė šventovė turėjo 10 
varpų komplektą, kuriais per 20 
metų skambino (grojo) varpi
ninkas Peter Allen. Per G-7 
konferenciją 1995 metais Hali- 
fakse valstybių vadovų žmonos 
lankė šią istorinę šventovę. 
Gaisras, kurį gesinti buvo suva
žiavę net 120 ugniagesių, pada
rė $6 mln. nuostolių. Šventovė 
buvo apdrausta ir greičiausiai 
bus netrukus atstatyta. Seniau
sia anglikonų šventovė Kanado
je yra Šv. Povilo Halifakse (N. 
Škotijoje), kuri buvo pastatyta 
1750 metais.

Otavos biurokratai išleido 
$1.7 milijonus pirkdami federa
cinėmis nuostatomis uždraustus 
pirmos arba verslo klasės skry
džių bilietus 2000-01 m. biudže
to ribose. Federacinių įstaigų 
tarnautojai per tą laiką užsakė 
273,000 skrydžių už $256 milijo
nus, bet - jei būtų pirkę pigiau
siai siūlytus bilietus - būtų su
taupę mokesčių mokėtojams 
$43 milijonus. Iždo komisijos 
tarnautoja C. Prevost teigė, kad 
$1.7 mln. neleistinų geresnės 
klasės bilietams išleistą sumą 
tarnautojai turės grąžinti. g.K.

Sportas
Lietuvos čiuožėjams 

trečioji vieta
Lietuvos šokių ant ledo pora 

Povilas Vanagas ir jo žmona Mar
garita Drobiazko Colorado Springs 
mieste iškovojo bronzos medalius 
pirmame “Grand Prix” varžybų 
tarpsnyje, kuris vadinosi “Skate 
America” vardu.

Mūsiškiai čia pirmosiose dvie
jose rungtyse sugebėjo užimti ant
rąsias vietas. Tačiau teisėjas iš Iz
raelio saviškių porai Galit Chart ir 
Sergejui Sadinowskiui skyrė daug 
taškų, o Lietuvos porai tik 5,2, tuo 
tarpu kiti teisėjai mūsiškius įvertino 
nuo 5,5 iki 5,7 taško. Reikia pažy
mėti, kad gana stipri rusų pora liko 
IV vietoje. Medalių nelaimėjo nė kai 
kurios kitos pasižymėjusios poros.

Žuvo treneris
Čikagos lietuviai turėjo progą 

susipažinti su krepšininku, o vėliau 
- Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos treneriu Gediminu Ulių, 
kuris prieš porą metų vadovavo tos 
mokyklos komandai išvykoje j Či
kagą.

Šis dar tik 30 metų amžiaus vy
ras buvo girto kelių policininko au
ka Vilniuje. Gediminas Ulys namo 
lydėjo savo tėvus, kurie buvo atėję 
pas jį atšvęsti jo motinos 60-jo 
gimtadienio. Ant jo užvažiavo ge
rokai įkaušęs policininkas ir jį mir
tinai sužalojo, Tai viena iš labai 
skaudžių akimirkų, kurių nemažai 
pasitaiko dabartinėje Lietuvoje.

Ed. Šulaitis

“Aušros” žinios
• Praeitą sekmadienį po Mišių 

Prisikėlimo parapijos salėje žaidė 
Molekulių ir Atomų komandos. 
Padėka tėveliams, žiūrovams už at
silankymą, o “Paramai” už finansi
nę pagalbą.

• Pirmadienį lapkričio 19 d. 
įvyko tėvų komiteto posėdis aptarti 
tolimesnę klubo veiklą.

• Klubas organizuoja loteriją ir 
kviečia visus išbandyti laimę. Su
rinktos lėšos skiriamos klubui, ku
riame šiuo metu sportuoja 132 jau
nuoliai. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgi

ris” po penkių Eurolygoje nesėk
mių pagaliau laimėjo prieš Athens 
“Peristeri” (Graikija) komandą 
81:78. R. Saportos taurės turnyre 
Vilniaus “Lietuvos rytas” ir toliau 
skina laimėjimus savo arenoje nu
galėdamas Amsterdam “Ricoh Ast
ronauts” klubą 97:75.

ČIUOŽIMAS: “Grand Prix”
serijos etapo “Trophee Lalique” 
(Prancūzija) ledo šokius Lietuvos 
atstovai Margarita Drobiazgo ir 
Povilas Vanagas užbaigė treti. Pir
mą vietą laimėjo prancūzai M. Ani- 
ssini ir G. Peizerat, antri - kanadie
čiai S. Bourne ir V. Kraatz.

RANKINIS: Europos vyrų 
rankinio klubų Iššūkio taurės tur
nyre trečiajame etape Varėnos 
“Ūla” pralaimėjo Arau “Suhr” 
(Šveicarija) komandai 17:34 ir 21: 
22 ir iškrito iš tolimesnių varžybų. 
Europos čempionato atrankos ko
voms besiekianti Lietuvos moterų 
rinktinė turnyre Slovakijoje pralai
mėjo vietos rankininkėms 23:31 ir 
čekėms 25:26.

IMTYNĖS: Baltijos šalių lais
vųjų imtynių čempionate Vilandyj 
(Estija) lietuvis D. Mauza (iki 130 
kg) iškovojo pirmąją vietą.

TINKLINIS: Naujai įsteigtoje 
Baltijos šalių moterų tinklinio lygos 
varžyboje Jonavos “Achcmos” tink-
lininkės antrajame rate pralaimėjo 
visus tris susitikimus ir į finalą ne
pateko. V.P.

Destination 
Real Estate Inc.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 
(416) 231-2367 namų 

E-mail: kraudys@idirect.com

www.homedestinations.com

Skautų veikla
• Lapkričio .17 d. po šeštadie

ninės mokyklos pamokų, DK Min
daugo skautų draugovė turėjo gra
žią iškylą gamtoje. Joje dalyvavo ir 
skautų vadovai: s. R. Kalendra, 
sk.v. M. Sungaila, globėjas dr. v.s. 
A. Dailydė.

• Artėja tradicinės skautų Kū
čios - gruodžio 16 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. F.M.

• Skautininkų dėmesiui! Visi 
skautininkai, kurie nepriklauso tun
tui ar skautininkų draugovei nario 
mokestį gali sumokėti v.s. V. Sen- 
džikui skambinant tel. 416 233- 
4188, 19 Bermuda Ave., Etobicoke, 
ON M8Y 2P6.

Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

MOKAME
1.25% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.25% už 180-364 d. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term. Indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
3.00% už 4 m. term. Indėlius 
3.40% už 5 m. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.55% už 1 m. GIC invest. 
2.25% už 2 m. GIC invest. 
2.75% už 3 m. GIC invest. 
3.25% už 4 m. GIC invest. 
3.65% už 5 m. GIC invest.
1.25% už RRSP Ind. (var.rate) 
1.80% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. Ind. 
3.00% už RRSP 3 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.90% už RRSP 5 m. term. ind.
1.25% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

1 metų........................ 4.25%
2 metų........................ 4.95%
3 metų........................ 5.00%
4 metų........................ 5.65%
5 metų........................ 5.75%

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

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une 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 pačias: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

111111111111111111111 
ROYAL LePAGE 

■hi 11 n num i u 111 n m

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

416 762-8255 fax 416 762-8853Tel.

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Tūrini e naujas rudens ir žiemos kainas. Užsisakykite jau dabar savo 

Kalėdinę arba Naujametinę kelionei Lietuvą!
Pasiieškokite, nesvarbu kur, Jums tinkamiausią datą ir geriausią 

kainą ir tada skambinkite man asmeniškai - ir nuo tos “geriausios” kai
nos gausite nuolaidą!

Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų j šiltuosius kraštus - pas mane 

pirksite už geresnę kainą. Jusli pasirinktoji vietovė turi išparduodamų 
laisvu vietų-aš jas Jums gausiu! Teiraukitės!

Toronto įstaigoje bunu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti 
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau 
X-PRESS paštu.
ALGIS
MEDELIS

Queen

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

['SyrenaĮ Tel. 416 531-4800

DR. STASYS DUBICKAS

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.

Marius E. Rusinas. CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos alsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė j Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.greenpeace.ca
mailto:kraudys@idirect.com
http://www.homedestinations.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Adutiškiui 500 metų
Rašytiniuose šaltiniuose pir

mą kartą paminėtas Adutiškis 
1501 m. Lietuvos metrikoje už
rašyta, kad D.L.K. Aleksandro 
dovanojimo raštu Adutiškio 
dvaras atiduotas Jonui Kiškai už 
karinę tarnybą. Su šia data ir 
siejama Adutiškio 500 m. su
kaktis, kuri paminėta 2001 m. 
rugsėjo 15 d.

Šventė praėjo su vyskupo J. 
Tunaičio atnašautomis Mišio- 
mis ir pamokslu. Meninę pro
gramą atliko Lazdinių-Adutiš- 
kio etnografinis ansamblis, va
dovaujamas Palmiros Krivickie- 
nės. Oficialioje dalyje buvo svei
kinimai iš Lietuvos prezidento, 
seimo pirmininko ir seimo at
stovų. Renginį-šventę organiza
vo ir jam vadovavo A. Buro- 
kaitė.

Dabartiniu metu Adutiškyje

gyvena 875 žmonės. Yra viduri
nė mokykla su 177 mokiniais. 
Muitinės postas - pasienio už
karda. Dukart per savaitę vyks
ta turgai. Adutiškis yra 30 km j 
rytus nuo Švenčionių. Kaimyni
nis valsčius į šiaurę yra Tvere
čius, kuris irgi šiais metais mi
nėjo 500 metų sukaktį.

Pagal dabartinį administra
cinį suskirstymą, Adutiškis pri
klauso Švenčionių rajonui, o 
Tverečius Ignalinos rajonui.

Lenkų okupacijos metais 
Adutiškio parapija buvo mišri ir 
vyko kova dėl lietuviškų pamal
dų. Dabar dalį parapijos skiria 
su Gudija išvesta siena, kuri pri
eina prie pat miestelio ir gele
žinkelio stoties. Vokiečių oku
pacijos metais Adutiškyje buvo 
įsikūręs lietuvių savisaugos dali
nys. Br.S.

Lietuviškų renginių ir Įvykių tvarkaraštis
Lapkričio mėn. 25 d. - Kariuomenės šventės minėjimas 

Lietuvių Namuose.
Gruodžio mėn. 2 d. - “Dainos” choro koncertas Lietuvių 

Namuose.
Gruodžio mėn. 9 d. - Katalikių moterų agapė po 10.30 v.r. 

Mišių Prisikėlimo parapijoje.
Gruodžio mėn. 9 d. - Lietuvių Namų moterų būrelio slaugos 

namų informacinis pranešimas Lietuvių Namuose.
Gruodžio mėn. 9 d. - Kalėdinis “Volungės” koncertas 

Prisikėlimo parapijos šventovėje.
Gruodžio mėn. 15 d. - Maironio mokyklos Kalėdų eglutė 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Gruodžio mėn. 15 d. - Ilonos Beresnevičienės pianino 

studijos koncertas Prisikėlimo parapijos salėje.
Gruodžio mėn. 16 d. - Jaunų šeimų sekcijos Kalėdų eglutė 

Anapilio salėje.
Gruodžio mėn. 16 d. - Skautų Kūčios Prisikėlimo parapijos 

salėje.
Gruodžio mėn. 22 d. - Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 

šokiai.
Sausio mėn. 26 d. - Slaugos namų labdaros lėšų telkimo 

komiteto pobūvis Lietuvių Namuose.
Vasario mėn. 3 d. - “Volungės” moterų koncertas 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Vasario mėn. 9 d. - “Santakos” klubo šv. Valentino dienos 

šokiai Lietuvių Namuose.
Vasario mėn. 16 d. - Jaunimo Vasario 16-tosios minėjimas 

Anapilyje.
Vasario mėn. 17 d. - KLB Toronto apylinkės rengiamas 

Vasario 16 d. minėjimas Anapilyje.
Kovo mėn. 2 d. - “Tauro” klubo pobūvis Lietuvių Namuose.
Kovo mėn. 3 d. - Kaziuko mugė Prisikėlimo parapijos salėje.
Kovo mėn. 17 d. - Lietuvių Namų metinis susirinkimas 

LretuviųNamuose. —
Kovo mėn. 24 d. - Prisikėlimo parapijos kredito 

kooperatyvo metinis susirinkimas.
Balandžio mėn. 6 d. - Tėviškės žiburių spaudos vakaras 

Anapilyje.
Balandžio mėn. 7 d. - Atvelykio pietūs Lietuvių Namuose.
Balandžio mėn. 14 d. - “Paramos” metinis susirinkimas 

Lietuvių Namuose.
Balandžio mėn. 27 d. - “Volungės” koncertas Prisikėlimo 

parapijos salėje.
Gegužės mėn. 5 d. - “Santakos” organizuojamas alaus 

pokylis Lietuvių Namuose.
Gegužės mėn. 12 d. - Motinos dienos minėjimas Prisikėlimo 

parapijos salėje.
Gegužės mėn. 12 d. - Motinos dienos pietūs Anapilyje.
Gegužės mėn. 23-24 d.d. - Maironio mokyklos mokslo metų 

užbaigimas Prisikėlimo parapijos salėje.
Gegužės mėn. 26 d. - Kapinių lankymo diena Anapilyje.
Birželio mėn. 2 d. - “Gintaro” koncertas Anapilyje.

KLB Toronto apylinkės valdyba

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Jus greitai sulauksite...pašto
Knygelėje apie Kanados vyriausybės teikiamas paslaugas 
ieškokite informacijos apie:

• Karjerą, darbą, verslo planavimą
• Gamtos apsaugą
• Saugias informacijos paieškas internete
• Pagalbą vaikams ruošiant namų darbus
• Pensijos planavimą
• Sveiko gyvenimo būdo pasirinkimą

Leidinį Jums, Jūsų šeimai ir Jūsų bendruomenei 
greitai atrasite pašto dėžutėje!

Adutiškiui 500 metų. Lazdinių-Adutiškio etnografinis ansamblis. Vadovė - Palmira Krivickienė (dešinėje) 
Nuotr. Stasio Tumėno

Aptarti laikraščio rūpesčiai
Tėviškės žiburių leidėjų - 

Kanados lietuvių katalikų kul
tūros draugijos “Žiburiai” meti
nis susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, lapkričio 15, TŽ patal
pose, Anapilyje. Dalyvavo 16 
valdybos ir draugijos narių. Val
dybos vicepirmininkui prelatui 
J. Staškevičiui sukalbėjus invo- 
kaciją, susirinkusieji minutės ty
la pagerbė mirusiųjų draugijos 
narių atminimą. Inž. E. Čup- 
linskas pakviestas sekretoriauti 
ir perskaityti praėjusių metų 
protokolą. Dalyviai jį priėmę be 
pataisų, išklausė pirmininkės, 
iždininko, revizijos komisijos ir 
redakcijos pranešimų.

Pirmininkė R. Sakalaitė-Jo- 
naitienė pranešė, jog metai pra
ėję gana ramiai, be didelių po
kyčių ar įvykių. Surengtos Č. 
Senkevičiaus knygos sutiktuvės, 
kuriose už parduotas knygas su
sidariusią sumą autorius paau
kojo draugijai, panašių literatū
rinio pobūdžio popiečių rengi
mui. Pirmininkė pasidžiaugė 
neseniai gautomis stambesnė-

AURELIJA TERESĖ AKELAITY- 
TĖ, dukra Arūno ir Marytės Ake
laičių, gyvenančių Orilijoje, And
riaus sesuo, š.m. birželio 7 d. bai
gė Guelph universitetą Bachelor 
of Science (Honours) laipsniu. Ji 
ir toliau tęs studijas toksikologi
jos srityje. Ji yra vaikaitė Petro ir 
a.a. Laimos Butėnų, Jono ir Bro
nės Akelaičių.

mis aukomis, be kurių finansinė 
TŽ ateitis nebūtų itin šviesi. 
Kalbėta apie nuolatinius leidy
bos sunkumus - laikraščio pri
statymo nepastovumą bei pre
numeratorių skaičiaus kritimą. 
Pirmininkė pasiūlė, kad gali bū
ti naudinga vėl aptarti tinkla- 
lapio kūrimą, kuriuo būtų sten
giamasi skelbti ne straipsnius, 
bet visuomenei naudingas žinias 
apie patį savaitraštį, pateikiant 
ir kitų institucijų nuorodas.

Iždininkas dr. C. Jonys pri
statė kruopščiai ir aiškiai pa
rengtą apyskaitą, kurioje paro
dytos iki finansinių metų pabai
gos (birželio 30 d.) išlaidos ir 
pajamos, pasiliekant dar su ne
dideliu bet įmanomu likučiu to
limesnei veiklai. Revizijos ko
misijos pirmininkas V. Sendži- 
kas perskaitė revizijos aktą, pa
tvirtinantį knygvedybos pakan
kamumą.

Redakcijos vardu Č. Senke
vičius pateikė pastabas apie 
bendradarbių skaičiaus mažėji
mą, bei kitus kasdien patiriamus 
sunkumus. Dažnai tenka aiškin
ti leidybos principus, kurių yra 
laikomasi ne tik TŽ bet ir vieti
nėje spaudoje. Medžiagos at
ranka, kalbos taisymas, vengi

mas svetimybių, straipsnių pir
menybės nustatymas - visi 
sprendimai susilaukia kritikos, 
tačiau be jų neįmanoma išlaikyti 
laikraščio kokybės.

Valdybos nario V. Piečaičio 
kadencijai pasibaigus, vyko 
KLKKD “Žiburiai” valdybos rin
kimai. Pasiūlius, kad jis pasiliktų 
pareigose, susirinkimas tam pri
tarė vienbalsiai. Neatsiradus kitų 
klausimų ar siūlymų, susirinkimas 
užbaigtas ir dar pabendrauta prie 
vyno ir sūrio vaišių. Dlv.

Vytautas Aušrotas atsiuntė 
$100 auką našlaičių kaimui ir 
skurstantiems tremtiniams pa
remti. Nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba

Rūta Bekerienė paaukojo 
$100 našlaičių kaimui prie Ma
rijampolės “Vaiko tėviškės na
mai”. Nuoširdžiai dėkinga -

KLKM dr-jos centro valdyba

Stefa ir Julius Sinkevičiai 
savo dosniomis aukomis nuolat 
atjaučiantys skurstančius Lietu
voje, atsiuntė $200 auką našlai
čiams ir tremtiniams sušelpti 
“Kad jiems būtų šiek tiek links
mesnės šv. Kalėdų šventės”, - 
rašo gerieji aukotojai. Nuošir
džiai dėkinga -

KLKM dr-jos centro valdyba

MARGUTIS
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

Siuntiniai priimti iki lapkričio 17 d. 

bus pristatyti įūsų artimiesiems 

ir draugams Lietuvoje

Šv. KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Tel. (416) 233-4601

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų Įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wo.t Hoalty Ino.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s„ d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St, West

Tel. (4i6) 763-5677

ORTODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON _....  _
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

Dėl papildomos informacijos apie 
vyriausybės teikiamas paslaugas 
anglu arba prancūzu kalbomis 
kreipkitės:
canada.gc.ca
Kanados vyriausybės 

teikiamų paslaugų centrai: 
(Service Canada 
Access Centres / 
Centres d'accės 
Service Canada)

1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)
TTY / TDD 1 800 465-7735

Canada
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Anapilio žinios
- Lapkričio 10, šeštadienį, Del

hi Šv. Kazimiero šventovės salėje 
buvo šauni ir dalyvių skaičiumi la
bai gausi Delhi parapijos metinė 
vakarienė.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui registracija vyksta kle
bonijoje tel. 905 277-1270 arba sek
madieniais po Mišių zakristijoje. 
Registruojami visi vaikučiai, kurie 
šiais metais sueis 12 m. amžiaus 
arba vyresni.

- Pirmajai Komunijai užsire
gistravusių vaikučių pamokos bus 
sekmadieniais tuojau po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijoje. Dar nespėjusieji 
užsiregistruoti, prašome tai pada
ryti kuo greičiausiai.

- “Anapilio” sporto klubo na
rių registracijos ir visais kitais klau
simais prašome kreiptis j Praną 
Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Delhi apylinkės Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas bus 
lapkričio 24, šeštadienį, tuojau po 3 
v.p.p. Mišių Šv. Kazimiero šven
tovės salėje. Minėjime dalyvaus 
Lietuvos karininkai iš Borden karo 
bazės.

- Lapkričio 25, sekmadienį, 
Anapilyje bus švenčiama Lietuvos 
kariuomenės šventė. Ta proga Lie
tuvos kankinių šventovėje 11 v.r. 
Mišiose su savo vėliava dalyvaus 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliai 
ir Lietuvos karininkai iš Borden 
karo bazės. Šventės minėjimas bus 
2.30 v.p.p. Lietuvių Namuose.

- Vasagos moterų būrelis kvie
čia visus apylinkės lietuvius daly
vauti susirinkime sekmadienį, lap
kričio 25, tuoj po 2 v.p.p. Mišių 
Gerojo Ganytojo šventovės salėje.

- Jaunų šeimų sekcijos rengia
ma Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
16, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
didžiojoje Anapilio salėje.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti dabar jau Lietuvoje išleistą 
Vytės Nemunėlio knygelę Meškiu
kas rudnosiukas. Taipgi galima 
įsigyti Nijolės Gaškaitės-Žemaitie- 
nės knygą Dabar ir visados ir kalė
dinių atviručių.

- Mišios lapkričio 25, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Justiną ir Alo
yzą Ramonus; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Leoną ir Uršulę 
Opanavičius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje lapkričio 24, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Benediktą Stonkų.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 18 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 256 svečiai.
- LN valdybos posėdis įvyks 

trečiadienį, lapkričio 28, 7 v.v.
- Lietuvių Namų popiečių 

naujiena! Sekmadieniais galima ne 
tik skaniai papietauti, bet ir pasis
kaityti naujausių žinių iš Lietuvos ir 
kitų kraštų (populiariausių Lietu
vos dienraščių informacija), taip 
pat apie LN Slaugos namų statybą, 
registracijos klausimus ir pan. Kvie
čiame pietums į Lietuvių Namus!

- Dėmesio! Toronto Lietuvių 
Namai ir LN moterų būrelis gruo
džio 9 d., 2 v.p.p. Lietuvių Namuo
se rengia Slaugos namų informaci
nę popietę. Visus besidominčius 
Slaugos namų statyba ir registraci
jos klausimais kviečiame dalyvauti.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: L. Balsienė - $500 (6,083.70), A. 
Godelis - $25 (45), V. Gulbinas - 
$100, W. Abramavičius - $500 
(1,000), J. D. Margis - $1,000 
(9,400), Hamiltono lietuvių katali
kių moterų dr-jos skyrius - $50, J. 
R. Juodis - $93.75 (1,293.88), I. 
Kaliukevičius - $100 (3,180), A. 
Kazilis - $50 (825), A. Rukšys - 
$500, A. Sagevičius- $100 (210), Z. 
Dobilas - $100 (5,200). Slaugos na
mų komitetas dėkoja visiems auko
tojams už nuoširdų dosnumą ir pa
ramą Slaugos namams. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- 2002 metų sausio 26 d. “Lab
daros” Slaugos namų vajaus komi
tetas rengia iškilmingą pokylį. Va
karo programoje įžymaus solisto iš 
Lietuvos V. Juozapaičio koncertas. 
Renginio tikslas - sutelkti lėšų 
Slaugos namų statybai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $200 - 
V.V. Baliūnų šeima (a.a. Onos 
Baliūnienės ir a.a. Eugenijos 
Staškevičienės mirčių XXI me
tinių proga).

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui aukojo: $50 - 
M. A. Empakeriai (a.a. Michali- 
nos Dausienės atminimui).

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams aukojo $50
- M. A. Empakeriai (a.a. Mi- 
chalinos Dausienės atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - J. V. Margis; $50
- L. Morkūnienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v. Mišias giedojo “Volungės” choro 
liturginio giedojimo savanorių gru
pė. Šį sekmadienį lapkričio 25 gie
dos parapijos jaunimo choras.

-Prieškalėdinis parapijos susi
kaupimas, kurį ves kun. Julius Sas
nauskas, OFM, vyks gruodžio 14-16 d.d.

- Uždaros rekolekcijos vyrams 
ir moterims, kurias ved kun. Julius 
Sasnauskas, OFM, vyks lapkričio 
30-gruodžio 2 d.d. Queen of 
Apostles vienuolyno patalpose, Mi- 
ssissaugoj. Registruotis pas dr. O. 
Gustainienę tel. 416 249-7397.

- Mišių tarnai ir bent vienas iš 
tėvų yra prašomi susirinkti šį sek
madienį muzikos kambaryje po jau
nimo choro repeticijos apie 12 v. 
pasitarimui dėl Mišių tarnavimo 
tvarkos.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus metinė agapė-pietūs 
įvyks gruodžio 9 d., 12 v. parapijos 
salėje. A. Sungailienė skaitys pa
skaitą apie meilės svarbą žmonių 
santykiuose ir L. Turūtaitės muziki
nė dalis. Bilieto kaina - $12.

- Lapkričio 13 d. palaidota a.a. 
Janina Pilipavičienė, 83 m. Paliko 
dukrą Rimą Pilipavičiūtę-McGuire 
su šeima. Lietuvoje mirė a.a. Moni
ka Kazlauskaitė, Birutės Kazlaus
kaitės ir dr. Sigito Kazlausko teta.

- Pirmai Komunijai besiruo
šiantys vaikučiai sekmadieniais Mi
šių metu sėdi pirmame šventovės 
suole. Šv. Rašto skaitymo metu jie 
eina į atskirą kambarį, kur jiems 
aiškinami tie patys skaitiniai vaikiš
ku būdu. Po to jie vėl grįžta į Mi
šias. Jei dar yra neužregistruotų 
vaikučių, prašome juos atvesti sek
madienį prieš 10.30 v. Mišias.

- Naujųjų metų sutikimo balių 
parapijos salėje rengia statybos va
jaus komitetas. Bilietus platina pa
rapijos tarybos visuomeninės sekci
jos narė J. Vingelienė sekmadie
niais po Mišių, kitu laiku jai skam
binti į namus tel. 416 233-8108.

- Parapijos biblioteka veikia 
sekmadieniais nuo 10 v.r. iki pietų. 
Bibliotekai vadovauja Vaida Pet
rauskienė.

- Sriubos vakaronė sukelti lėšų 
alkaniems Lietuvoje numatyta 2002 
m. balandžio 21 d. Ta proga vyks ir 
jaunų talentų (nuo 7 iki 17 metų) 
pasirodymas. Suinteresuotus prašo
me susisiekti su D. Viskontiene tel. 
416 762-8098.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
25 d.: 8 v.r. už a.a. Joną Normantą, 
9.15 v.r. už a.a. Joną Baltrušaitį ir jo 
tėvus, 10.30 v.r. už Vėlinių novenai 
pavestas sielas, už mirusius para
pijiečius, už a.a. Vincą Rediką - 1 
metinės, už Černiauskų šeimos mi
rusius, už a.a. Dariją Gibavičiūtę.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kviečiame atiliepti jaunus

20-35 m. amžiaus Kanadoje gyve
nančius lietuvius dailininkus-es. Pa
vasarinei kapinių lankymo dienai 
rengiama meno paroda su premija 
geriausiam darbui. Norintys pateik
ti darbus, prašomi skambinti tel. 
905 566-8755 arba rašyti
litharch@the-wire.com elektr. paštu.

R.M.
Maironio mokyklos žinios

- G. Radtke paaukojo Mairo
nio mokyklos knygynui gražiai įriš
tą Edvardo Gudavičiaus Lietuvos 
istoriją, išleistą Vilniuje. Be to, dar 
pridėjo $100 auką.

- Lapkričio 17 d. įvyko mokyk
loje metinis tėvų susirinkimas. Deja 
susirinkime tėveliai labai negausiai 
dalyvavo. Patobulinus ir įvedus 
naujas mokymo programas, praeitų 
metų išlaidos neviršijo ankstesnių 
mokslo metų biudžeto. Išlaidos bu
vo apytikriai $45,000.

- Mūsų mokykla yra didžiausia 
išeivijoje ir ji vis dar didėja. Tai dėka 
organizacijoms ir asmenims, kurie 
prisideda prie mokyklos išlaikymo.

- Kalėdų eglutė rengiama 
gruodžio 15 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje.

- Yra gauta užsakymų formos
vaizdajuostei Gintarėlė, kurią pa
ruošė Los Angeles šokių ansamblis 
“Spindulys”. Kaina (jeigu užsisaky
site prieš gruodžio 1 d.) $25 JAV 
doleriai. Pasiteirauti Prisikėlimo 
parapijoje, Maironio mokykloje 
arba elektroniniu paštu: Spindulys- 
@aol.com. Živilė

“Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje Anapilio moterų bū
relis aukojo: $200; Bernadeta 
Stalioraitienė - $100; Albina 
Mašalas - $50; a. a. Janinai Pi
lipavičienei mirus, užjausdamos 
dukrą Rimą ir jos vyrą, Anapilio 
moterų būrelis aukojo $50; 
menininkė Adelė Abromaitienė 
mūsų “Kovai su vėžio liga” bū
relį be atlyginimo aprūpina savo 
meniškomis, gražiomis padėkos 
kortelėmis. Labai ačiū! M.P.

PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

Muzika: Gian-Carlo Menotti

Puikus kūrinys, pasižymintis melodinga muzika, due
tais, arijomis, choru, ryškiais charakteriais, įdomiu siu
žetu, dramatiškais ir jautriais momentais. Ypač ryškiai ir 
jausmingai išreiškia KRISTAUS atėjimą ir svarbą mūsų 
gyvenime. Įėjimas: $12, vaikams (iki 12 m.) - $8.

Kviečiame dar giliau įsijausti į Kalėdinę nuotaiką!

ATLIEKA: New School of Classical Vocal Studies 
(pagrindinės arijos bus dainuojamos lietuviškai) 

gruodžio 9, sekmadienį, 2 v.p.p 
ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

su orkestru "Major Music 
gruodžio 31, pirmadienį, nuo 7 valandos vakaro

Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai) 
Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties 
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejewską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

*
* 
*

Lietuvos žymusis solistas VY
TAUTAS JUOZAPAITIS, kuris 
atvyksta į Kanadą atlikti meninę 
programą Slaugos namų statybai 
lėšų telkimo pokylyje 2002 m. 
sausio 26 d. Toronto Lietuvių Na
muose ir koncertui Prisikėlimo 
parapijoje sausio 27 d.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 25 iki gruodžio 16 d., 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. Bus 
galima sutvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, įteikti ka
lėdinius sveikinimus, užsakyti 
TŽ kaip dovaną savo bičiu
liams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
18 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai 
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai yra 
rėminiai. Jų kaina pagal užima
mą plotą. Jais daugiausia nau
dojasi parapijos, organizacijos, 
institucijos ir pavieniai asmenys. 
Sveikinimas per laikraštį šiuo 
metu yra geriausias būdas pa
siekti savo artimuosius ne tik iš
eivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų.

KLB Toronto apylinkės tary
bos rinkimuose balsavo 472 as
menys. Rinkimų komisija, per
skaičiusi balsavimo korteles, skel
bia sekančius asmenis išrinktais į 
KLB Toronto apylinkės tarybą: 
Angelė Abromaitytė, Kristina Ba- 
liūnaitė, Algis Empakeris, Danu
tė Garbaliauskienė, Rita Grybie
nė, Irena Kairienė, Sigitas Kaz
lauskas, Angelė Kazlauskienė, 
Vitas Kulnys, Kazys Pajaujis, Vy
tautas Pečiulis, Vaida Petraus
kienė, Violeta Ramanauskienė, 
Kristina Garbaliauskaitė-Rimkie- 
nė, Juozas Rovas, Andrius Rusi
nas, Prima Saplienė, Algis Sima
navičius, Gintarė Sinskaitė, Nida 
Slapšienė, kun. Vytautas Staš
kevičius, Bronys Stundžia, Aud
ronė Šarpytė, Lilija Turūtaitė, 
Algirdas Vaičiūnas, Irena Vib- 
rienė.

gj jĘį
Lietuvos kariuomenės šventės

įvyks š.m. lapkričio 25, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St. W.)

DALYVAUS ŠEŠI LIETUVOS KARINIŲ 
PAJĖGŲ KARININKAI

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”,
vad. LILIJOS TURŪTAITĖS

VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA DALYVAUTI

SI Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa IR

Kviečiame į etnografinių ir liaudies dainų 

(POCPFE^EĘ, 
gruodžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose. Įėjimas $10.
PROGRAMĄ atliks choras “Daina”, vad. L. Turūtaitės 

 Rengėjai 

Naujai KLB Toronto apy
linkės valdybai rinkti šaukiamas 
visuotinis susirinkimas š.m. 
gruodžio 5, trečiadienį, 7 v.v., 
Lietuvių Namų Gedimino me
nėje. Dalyvauja visi tarybos na
riai ir organizacijų pirmininkai. 
Į šį susirinkimą taip pat malo
niai kviečiami ir visi Toronto 
lietuviai. Inf.

Įžymaus kompozitoriaus 
Bramso kūrybos vakaras įvyks 
2002 m. vasario 3, sekmadienį, 3 
v.p.p. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Programą atlieka smuiki
ninkas A. Bankas, pianistės L 
Damašiūtė-Beresnevičienė, L. 
Kanovičienė, “Volungės” choro 
dainininkių grupė, vadovaujama 
D. Viskontienės. Inf.

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

$100 - Albina ir Alfonsas Pili
pavičiai, Hamilton, Ont.; $55 - Ma
rija ir Juozas Zazeckai, Cambridge, 
Ont.; $50 - Stasė ir Mečys Bu- 
šinskai, Juozas Grybulis, Marija 
Gečienė, Genė ir Eugenijus Ku- 
chalskiai; $45 - Angelė Bungardie- 
nė, Hamilton, Ont.; $40 - Anelė 
Puterienė; $35 - Sofija ir Juozas 
Sendžikai, St. Catharines, Ont.; $30 
- Alė Kerberienė, Marytė ir Jonas 
Gimžauskai, Hamilton, Ont., Biru
tė ir Bronius Tamošiūnai, Alfonsas 
Marcis ir dukra Milda, Vladė ir Vy
tas Beniušiai, Hamilton, Ont., Ma
rija Pranaitienė ir Aldona Zarem
baitė, Hilda Simanavičienė; $25 - 
J. J. Šarūnai, St. Catharines, Ont., 
Marija ir Juozas Vaseriai, Irena ir 
Povilas Girniai, Hamilton, Ont., 
Liuda Stulginskienė, Vytautas Birš
tonas, Aldona ir Jonas Kutkos,
Welland, Ont., A. T. Sekoniai, Bro
nė Žiobienė; $20 - Marija Borusie- 
nė ir vaikai Danutė, Algimantas ir 
Roma su šeima, Hamilton, Ont., 
Elena ir Vytautas Bilevičiai, Hamil
ton ,Ont., Irena ir Algis Žemaičiai, 
Aldona ir Vladas Vaitoniai, Valeri
ja Lėverienė, Adelė Dobienė, Mag
dalena Tarvydienė,; $15 - Stasys 
Dūda, Vilnius, Lietuva, Bronius 
Navalinskas, Valė Kecorienė,; $10 
- Lina Einikienė, Monika Jasiony
tė,; $5 - Ona ir Antanas Vašiai, 
Parma, OH.

Kanados lietuvių fondas 
parėmė Tėviškės žiburius $4,000 
auka. Laikraščio leidėjai dėkin
gi už paramą, kuri labai pri
sideda prie savosios spaudos bei 
lietuvybės išlaikymo. Čekį at
siuntė KLF reikalų vedėjas L. 
Baziliauskas.

Jonas Margis, Mississaugo- 
je gyvenantis lietuviškos veiklos 
rėmėjas, $500 auka parėmė Tė
viškės žiburių leidybą. Savaitraš
čio leidėjai nuoširdžiai dėkoja 
už paramą.

Lietuvių liuteronų Išgany
tojo parapijos Moterų draugija 
savo metiniame aukų skirstyme 
Tėviškės žiburiams paskyrė $100. 
Savaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą.

Aa. Jono Brazlausko atmini
mui Vytautas ir Carmelle Stygos 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $50 - I. Kaliukevičienė, 
S. J. Poškai.

Atitaisymas. TŽ 46-ame nr. 
(XI.13) kronikoje apie Strolių kon
certą pakliuvo klaida. Koncerte su
sirinko mažiau kaip 200, ne 300, 
kaip buvo atspausdinta.

HAMILTONO PENSININKŲ NA- 
MUOSE “Rambynas” yra du laisvi 
butai nuo 2001 m. gruodžio 1 d. 
Skambinti Vytui tel. 905 526-8281.

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

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Aušros Vartų parapijos metinė 
šventė lapkričio 11 d. praėjo sklan
džiai, sutraukdama gausų būrį pa
rapijiečių bei jų draugų. Per 11 vai. 
pamaldas parapijos klebonas kun. 
Ričardas Birbilas pamokslą pasky
rė Aušros Vartų Marijos Gailestin
gumo Motinos garbei. Ši diena Ka
nadoje skiriama Pirmojo pasaulinio 
karo žuvusiems kariams prisiminti, 
todėl Mišių metu parapijos choras 
gražiai pagiedojo A. Vaičiūno Kri- 
tusiems kariams. Pamaldos baigtos 
Švč. Sakramento pagarbinimu bei 
palaiminimu.

Po Mišių rinkomės į gražiai iš
puoštą salę su daugybe svečiams 
paruoštų stalų. Beveik visi stalai 
buvo užimti. Visiems susėdus, kle
bonas trumpu žodžiu pasveikino 
susirinkusius, dėkojo darbuoto
jams, prisidėjusiems prie šio rengi
nio. Meninei daliai vesti pakvietė 
Juozą Piečaitį. Solistas Antanas 
Keblys padainavo tris dainas; dvi 
liaudies dainas dainavo su juo visa 
salė. Muz. Lawrenti Djintcharadze 
pianinu paskambino variacijas a.a. 
Ginos Čapkauskienės atminimui 
pagerbti. Paprastai ji per kiekvieną 
parapijos šventę aktyviai dalyvau
davo. Toliau Dalia Buckutė gražiai 
padeklamavo Justino Marcinkevi
čiaus eilėraštį. Meninę dalį užbaigė 
trimis skambiomis dainomis Mont- 
realio vyrų oktetas, vadovaujamas 
muz. Aleksandro Stankevičiaus.

Klebonui palaiminus vaišes, 
šiltas įvairus maistas buvo patiektas 
ant stalų kartu su vynu, puikiais py-
ragais bei kava. Begurkšnojant ka- bei artimieji. B.S.

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

LiTAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$4,000 - Kanados lietuvių fon

das; $500 - J. Margis; $175 - A. 
Žemaitis; $155 - A. Jucys; $75 - O. 
R. Berentas, E. Ažubalienė; $70 - 
M. Jasionytė; $55 - J. Petrauskas; 
$50 - L. Daunius, J. Variakojis; $35 
- G. Meilus; $30 - M. Bulvičius; 
$25 - E. Filek, O. Vasiliauskas, G. 
Kaufmanas, P. B. Sapliai, L. Abro- 
monis, E. Molis; $20 - S. J. And- 
ruliai, J. Šeputis, K. Meškauskas, E. 
Kondratas, V. Šilėnas, M. Vaitonis, 
L. Smitas, L. Katkienė, E. Graibus, 
A. Juškys, kun. J. Grabys, D. 
Keršienė; $15 - V. Armalis, J. Mi
kalauskas, E. Beržaitis; $10 - J. Vė- 
lyvis, B. Kondratas, V. Strimaitis, 
L. Šimutis, J. Mozoliauskas, E. 
Pusvaškis, P. G. Stauskai; $5 - J. 
Užupis, J. Radvenis, K. Slyžys, L. 
Einikis, A. Lemėžytė, E. Žiausys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - P. Juodaitis, A. Nugent, N. 
Bawks, L. Kaminskas, K. Rudaitis, 
A. Aleliūnas, L. Griškonis, R. 
Tumpa, M. Šalčiūnas; $55 - V. 
Ivanauskas, E. Tribinevičienė, G.

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

LORNE PARK MUZIKOS^

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628 

vą, prasidėjo loterijos: didžioji - pi
niginė ir gausi mažoji. Turbūt pusė 
dalyvių džiaugėsi savo laime. Rei
kia dėkoti veiklioms rengėjoms - 
klebonui ir tarybai, kad galėjome 
taip šauniai atšvęsti šią parapijos 
šventę.

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos suvažiavimas įvyko 2001 m. 
lapkričio 9-11 d.d. Montrealio Auš
ros Vartų parapijoje. Pirmoji diena 
buvo skirta visiems suvažiuoti. Ant
roji diena - šeštadienis - darbo die
na. Visi suvažiavę iš Ontario pro
vincijos ir vietiniai jaunimo sąjun
gos nariai Aušros Vartų parapijos 
klebonijoje sprendė savo organiza
cijos einamuosius reikalus, pasiryžę 
veiklą visokeriopai plėsti. Sekma
dienį po Aušros Vartų parapijos 
metinių pietų visi išskubėjo namo. 
Tikėtina, kad šis suvažiavimas bus 
plačiau aprašytas pačių sąjungos 
narių. Montrealio jaunimas lieka 
dėkingas klebonui kun. R. Birbilui 
ir “Litui” už moralinę ir finansinę 
pagalbą.

A. a. Borisas Jungmeisteris, 84 
m. amžiaus, mirė 2001 m. lapkričio 
6 d. Po gedulinių pamaldų Aušros 
Vartų šventovėje lapkričio 8 d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Liko žmona, duktė ir sūnus 
su šeimomis bei kiti giminės ir ar
timieji.

A. a. Algirdas (Joe) Gečius mi
rė 2001 m. lapkričio 8 d. Laidotu
ves tvarkė Magnus Poirier, 7388 
Viau Street, St. Leonard, Que. Li
ko žmona, du sūnūs ir kiti giminės

Wade, V. Kleiza, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, J. Pikūnas, B. Tamoliū- 
nas, V. Vytas, O. Vasiliauskas, V. 
Valinčius, R. Dūda, L. Oleka, A. 
Bušmanas, J. Vaseris, L Turczyn, 
V. Radzevičius, E. Gocentas, M. 
Gaivelis, K Linka, G. Laurinaitytė, 
J. Kažemėkas, A. Bungardienė, L. 
Abromonis, S. Matulionis, L H. 
Stasiulis, A. Kuzmickas, B. Pranys, 
V. Morkūnas, J. Gimžauskas, L. 
Stulginskienė P. E. Raudys, V.V. 
Verbickai, A. Marcis, A. Rašymas, 
A. Bajorinas, V. Peteraitis, R. Du- 
biel, J. Petrūnas, kun. J. Grabys, K. 
Stulpinas, L Vaičionienė, S. Kaže- 
mėkaitis.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: K. Slyžys.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - R. Vaitkevičius, Z. Gavėnas, 
M. Vasiliauskas, P. Stosius, M. Ge
čas; $90 - V. Gudaitis; $80 - S. Sla
vickas; $75 - I. Tauteras, N.N.; $70
- A. L Žemaičiai, A. Jagėlienė; $65
- D. Rocca, J. Zenkevičius, J. Pa- 
kalka, J. Kalėda, K. A. Žilvytis, I. 
Vibrienė, K. Hagedorn, E. Kondra
tas, A. Bulota, S. Fidleris, J. Šarū
nas, A. Kšivickis, L. Balaišis, L. Ba- 
laišis, jn., J. Raguckas, V. Marcin
kevičius, A. Parėštis, P. Sakalas, J. 
Blekaitis, dr. J. Mališka, S. J. Sen- 
džikas, J. Misius, G. Meilus, J. 
Margis.

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

ADVOKATAS IŠ LIETUVOS 
konsultuoja ir praveda bylas susi
jusias su nuosavybės teisių atkūri
mu j neteisėtai nusavintą (konfis
kuotą) iki 1941 m. žemę, pastatus 
ir kitą nekilnojamąjį turtą Lietu
voje. Adv. Aleksandras Doroševas, 
Pramonės pr. 43-44, Kaunas 3036, 
Lietuva. Tel. +3708751806, E-mail 
alexd@one.lt

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

mailto:litharch@the-wire.com
aol.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:alexd@one.lt

