
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, October 28, 2003

Nr. 43 (2798) 2003 OCTOBER-SPALIS 28 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3 CANADA • www.tzib.com Nr. kaina - $1

Kas bus?..
Pilkas, ant miesto stogų išsitiesęs dangus, ap

triušę medžiai, po kojom čežantys lapai, išsigandę 
paukščiai... Visa kas gyva dairosi, laukia, klausia - kas 
bus?.. Ir taip kasmet, kiekvieną rudenį...

K
AS bus?.. Spėlionių ir nežinios klausimas kar
tojasi kone su kiekvienu tautiečio palydėjimu į 
kapines. O tokių dienų vis daugiau ir daugiau. 
Dar vakar šnekėjom, o jau jo nebėra; dar pernai apie 

gyvenimą kalbėjom, o šiandien ant jo kapo uždegam 
žvakutes. Kažkoks netikrumas vis aštriau įsibrauna 
bendruomenėm šeimon, bendradarbių bei bendraminčių 
tarpam Ak, gal todėl, kad ne apie tą gyvenimą šnekė
jom, ne tuo džiaugėmės, ne tą matėm, vertinom ir bran- 
ginom. Tada ir netikrumas, ir baimė kaip šiltesnės užvė
jos ieškančio paukštelio Vėlinių šalnoms kaustant že
mę. O vis dėlto tikrovė akivaizdi nuleidžiant į duobę 
karstą, bandant nusiraminti ir išsiblaškyti prie pusryčių 
stalo su likusiais giminėmis, draugais, pažįstamais, 
bendraminčiais, tartum be žodžių klausinėjančiais - kas 
bus?.. Jaučiame ir matome, kaip su kiekvienom laidotu
vėm aptrupa lietuviškasis gyvenimas amžinybėn iške
liaujant ir veikėjams, ir laikraščių skaitytojams, minėji
mų ir pamaldų lankytojams - visiems, kurie buvo bran
gūs ir nebepakartojantys. Žvelgiam į didžiules Šv. Jono 
lietuvių kapines Mississaugos, Ont. Anapilio sodyboje. 
Žaliuoja ten dar nemaži, nepajudinti plotai. Kažkas aiš
kina, kad užteks vietos visiems. Galbūt, bet kas atsitiks, 
kai tos kapinės bus pripildytos? Kas tada? Ar ateitis bus 
pasikartojantys pavasariai, ar viskas sustings po šaltu 
žiemos klodu? Amžinybėn organizacijų neperkelsi, jos 
čia turės likti, kas nors toliau turės gyventi, darbuotis, 
lietuviškais reikalais rūpintis.

I
ŠKELIAUJANTIEJI į anapus gal ne vienas norėtų 
žinoti, kas bus tie, kurie pradėtus darbus tęs toliau. 
Ir vėl dairomės, klausiame - kas bus?.. Nėra nepa
keičiamų - šitaip yra įprasta sakyti, nes tai ne sykį yra 

patvirtinusi gyvenimiškoji patirtis. Labai norėtųsi, kad 
ir lietuviškasis gyvenimas išeivijoje būtų tuo užtikrin
tas, gal net dar labiau sustiprintas, ramybės ir dėkingu
mo šypsenas veiduose įspaudžiantis atsisveikinantiems, 
žemišką kelionę užbaigiantiems. Tačiau kas gi tie norai, 
kas pageidavimai, kai krinta lapai ir pasunkėjęs dangus 
slegia širdį? Kai kurie iškeliaujantieji save apkaltina, 
kad nesugebėjo paruošti patriotinių pamainų, kad vai
kams leido nueiti su kitataučiais, kad kasdienybę rėmė 
viltimi “grįšime, grįšime”. O to grįžimo niekada nebe
buvo. Kiti atsisveikindami tarėsi padarę viską, ką galė
ję, tik tos galios buvo per menkos tokioje neįprastoje 
aplinkoje, kur su viskuo apsipažinus jau per vėlu buvo 
kaip nors kitaip pradėti gyventi ir savąjį prieaugį nu
teikti, paskatinti, žodžius atitinkantį pavyzdį parodyti. 
Palikimas nevienodas - pabaiga ta pati. Ir Vėlinių vaka
rui temstant ant kapų plevenančios žvakutės tą patį 
graudulį iššaukia, tą pačią tikrovę ištaria, mąstyseną iš
judina - kas bus?.. Šitoje vietoje, tartum nė pavasario 
nelaukdamas, prasikala dvišakis daigelis: amžinybė ir 
išnykimas. Ar tai ne atsakymas į ramybės neduodantį 
klausimą? Ir tarsi pasirinkimas - šviesus pavasaris ir be 
galo didelis žydras dangus, ar amžinoji tamsa, pavirtusi 
į nieką. Lapams krintant laukiam pavasario - visi, kas 
gyvas nori būti, nori gyventi. Apie tai kalba ne vien tik 
antkapių įrašai, bet ir Didžioji Tiesa. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Jungiasi politinės partijos
Po ilgų derybų Kanados są

jungos (Alliance) vadas Stephen 
Harper ir konservatorių vadas 
Peter MacKay pasirašė dviejų 
politinių partijų sujungimo su
tartį ir naująją partiją pavadino 
Kanados konservatyvia partija 
(Conservative Party of Canada). 
Ši sutartis galioja, kol ji gruo
džio 12 d. bus patvirtinta abiejų 
partijų atstovų. Partijos vadovo 
rinkimai vyks kovo 19-21 die
nomis. Steigiamasis suvažiavi
mas vyks 2004 m. vasarą. P. 
MacKay džiaugiasi, kad metų 
metais trukęs konservatorių 
skaidymasis baigėsi, o Harper 
pasakė, kad “mūsų kardai dabar 
bus nukreipti į liberalus, o ne į 
vieni prieš kitus”. Šis dviejų 
partijų susijungimas yra nepri
imtinas buvusiam ministeriui 
pirmininkui Joe Clark, tačiau jis 
nėra pasiruošęs šiam sandėriui 
kenkti. Labiausiai yra įsižeidęs 
buvęs Progresyviųjų konserva
torių partijos kandidatas į vado
vus David Orchard. Jis gegužės 
mėnesį vykusiame suvažiavime 
buvo tokio susijungimo prieši
ninkas, ir iš MacKay buvo ga
vęs raštišką pažadą, kad toks su
sijungimas nebus daromas. Bu
vęs ministeris pirmininkas Brian 

Mulroney yra patenkintas šiuo 
susijungimu ir jį pavadino net 
“istoriniu įvykiu”, o šio įvykio 
koordinatorę pramonininkę Be- 
lindą Stronach pagyrė užjos pa
stangas ir pasiektą laimėjimą vi
sai Kanadai. Kvebeko provinci
jos konservatorių dauguma jau 
pritarė partijų susivienijimui. 
Artėjant rinkimams, šis sumany
mas vienytis prieš liberalų parti
ją gali pagerinti dešiniųjų padė
tį, tačiau kyla klausimas, ar vos 
susikūrusi partija spės tinkamai 
susiorganizuoti ir pasiruošti. Li
beralai yra atsidūrę neigiamos 
valstybinės revizijos šešėlyje. 
Ar tos revizijos duomenys bus 
paskelbti prieš, ar po naujo libe
ralų vado rinkimų ir kaip griež
tai į tai reaguos rinkėjai, dar nė
ra žinoma. Šiuo metu visos par
tijos nėra tikrai pasiruošusios 
rinkimams, nes jos turi nemažai 
savo vidinių problemų.

Jean Chretien pareiškė, 
kad jis jau paskutinį kartą lanko 
Kanados karius kaip ministeris 
pirmininkas. Stiprios apsaugos 
lydimas, Chretien lankė Afga
nistane esančią Jungtinių Tautų 
karinę bazę Kabul apylinkėje, 
kurios įgulą sudaro 1900 Kana- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Tarp daugybės kryžių Kryžių kalne prie Šiaulių stovi ir šie paminkliniai kryžiai, skirti laisvės kovotojams
Nuotr. L Ross

Kryžių kalnelis Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje Nuotr. R. I’aulionio

Protų nutekėjimo rūpesčiai
VYT. A. JON YNAS

Norint suvokti, koks nuosto
lis yra valstybei, kai jame su
brandintas jaunas mokslininkas 
pasuka į svetimą kraštą, nereikia 
paaiškinamo piešinėlio. Nuo pat 
pokario visame pasaulyje siau
čia nuožmios, slaptos varžybos, 
kas nusigvelbs daugiau žmogiš
kojo kapitalo su visom jo ži
niom, išmone ir polėkiu. Tai va
dinamoji “protų nutekėjimo” di
lema. Ir ji aštrėja su diena, ka
dangi šalimais risnoja kita pro
blema: mokslinio personalo grei
tėjantis senėjimas.

Kiekvienam aišku, kad šių 
problemų nagrinėjimas neaplen
kė ir Lietuvos. Pastaraisiais me
tais ten buvo eilė konferencijų, 
kuriose tie abu dalykai susilaukė 
aštrių, neretai kontroversinių, 
pasisakymų. Dar visai neseniai 
šio klausimo svarstymas buvo 
įtrauktas į praėjusio Čikagoj XII 
Pasaulinio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumo programą.

Problema dar labiau suak- 
tualės Lietuvai įstojus į Europos 
sąjungą ir atsivėrus tarpvalstybi
nėm sienom. Nelengva atspėti, 
ar tas vyksmas paspartės ir kaip 
kenksmingos bus jo apraiškos 
gimtajam kraštui. Dar sunkiau 
yra rasti priemonių jį sulėtinti, 
pakreipti norima linkme ar su
stabdyti.

Viena aišku, kad ir Kaune 
šiai dilemai nagrinėti buvo su
ruošta universitete konferencija, 
kurios tekstus išspausdino per 
kelis numerius laikraštėlis Uni- 
versitas Vytauti Magni. Kalbė
jusių išvados dvelkia pesimiz
mu. Visų pirma nebesvaičioja- 
ma apie valstybės paramą. Išjos 
daug tikėtis nereikia. Viskas pri
klauso nuo privačių asmenų ir 
organizacijų iniciatyvų. O glo
balizacijos proceso sustabdyti 
neįmanoma, kadangi žmogaus 
laisvė negali būti ribojama. Va
dinas, kad žmogus pasiliktų Lie
tuvoje, jam turi būti sudarytos 
sąlygos. O lėšų nėra.

Kas be ko, buvo balsų, 
prieštaraujančių daugumos nuo

monei ir smerkiančių vykstan
čius negrįžtamai užsienin. Ne
stigo netgi pagraudenimų ir mo
ralinio pasmerkimo: jeigu žmo
gaus nesieja jokie emociniai ry
šiai su aplinka, jis esąs niekas. 
Taip pat buvo tvirtinama, jog 
tikrą karjerą galima padaryti tik 
savo šalyje. Taip, protų nutekė
jimo problematika išryškėjo vi
same savo sudėtingume. Bet ge
ra prisiminti, kad protų nutekėji
mo sąvoka neapima asmenų, ku
rie išvažiuoja studijuoti pagal 
mainų programą ar patraukia va
sarą uždarbiauti į Anglijos braš
kynus ar Amerikos viešbučius.

Kvalifikuoto personalo se
nėjimui nebuvo skirta per daug 
dėmesio, nors buvo nusiskųsta, 
esą blogai, kai išvykstančių 
žmonių neateina pakeisti pas 
mus atvykstamieji. Niekam ne
toptelėjo mintis, jog Lietuvai 
įstojus į ES tokia galimybė gali 
būti visai reali.

Įdomiu sutapimu žurnalas 
Veidas š.m. rugpjūčio 7 d. nu
meryje kaip tik prašneka apie 
tokią perspektyvą. Jo bendradar
bio Manto Katino rašinyje pra
našaujama apie tokių kvalifi
kuotų imigracijos kregždžių at
vykimą iš ... Gudijos.

Remdamasis bendrovės “Al
na” duomenimis, autorius teigia, 
jog daugiau nei prieš metus ši 
įmonė renkasi Gudijoje patiki
mus darbuotojus kompiuterijos 
srityje. Pranešėjo nuomone, Gu
dijoje esama visai neblogai 
paruošto informacijos technolo
gijos sektoriaus. Jis samprotauja 
šitaip:

Šalyje, kurioj nėra rinkos 
ekonomikos, kur nereformuota 
švietimo sistema, “užauga” pa
kankamai aukštos kvalifikacijos 
programuotojų. Tiek Rusijoj, tiek 
kitose buvusiose Sovietų Sąjun
gos respublikose matematika 
buvo visų mokslų tarnaitė. O in
formacinės technologijos ir yra 
kilusios iš matematikos. Ne
nuostabu, kad posovietinėse ša
lyse išaugdavo stiprių informati
kos specialistų.

Programavimas - bene jud
riausia bei mažiausiai apriboji
mų turinti profesija. Jos specia
listus vienija bendra programa
vimo kalba, tad kalbų barjeras 
nėra toks ryškus kaip kitų pro
fesijų atstovams. Galbūt infor
matikai lengviausiai išsisuka nuo 
daugybės pasaulyje vis dar eg
zistuojančių darbo apribojimų. 
Jiems lengviausia susirasti darbą 
paprastam žmogui nepasiekia
mose šalyse, nes šios profesijos 
specialistų poreikis nuolatos 
didėja.

Pasak “Infobalt" pirmininko 
V. Vitkausko, “netrukus kom
piuterio raštingumas bus tiek pat 
reikalingas, kiek rašto išmany
mas. Jau dabar egzistuoja 'com
puter driving licence’ (leidimai 
vairuoti kompiuterį), o gudai kol 
kas pigūs...”

Visame pasaulyje pirmau
jančios informacinių technologi
jų bendrovės suprato, kad norint 
išlikti konkurencinėje kovoje, 
reikia nepaisyti šalies, tautybės 
ar rasės skirtumo. Informatika 
tampa pirmąja žmonijos sukurta 
kalba, kuria kalba skirtingų tau
tybių žmonės. Kadangi mūsų 
bendrovė jau seniai konkuruoja 
pasaulinėje rinkoje, jos konku
rencijos taisyklės pradėjo veikti 
ir mus. Norint mažinti produkto 
sukūrimo sąnaudas, reikia nau
dotis ir pigesnės darbo jėgos 
galimybėmis. Pasamdyti infor
matikos sepecialistą Gudijoje 
kainuoja beveik dvigubai pigiau 
nei Lietuvoje, pasakojo “Alnos” 
personalo vadovė S. Kanapec- 
kaitė. Jos teigimu, kol kas gudai 
dėl sudėtingo teisinio reglamen
tavimo yra, samdomi kaip tarpi
ninkai, o ne kaip darbuotojai. 
“Tačiau šiuo metu yra aktyviai 
svarstoma galimybė juos perkel
ti į Lietuvą. Manau, tai tik laiko 
klausimas” tikino S. Kanapec- 
kaitė.

Kol kas gudai samdomi spe
cifiniam produktui, kuris vėliau 
panaudojamas kitose grandyse 
kurti. Taip mažinamos sąnau- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Premjeras Briuselyje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas spa
lio 16 d. Briuselyje dalyvavo 
Tarpvyriausybinės konferenci
jos (TVK) darbo sesijoje, ku
rioje jis pasakė kalbą apie Euro
pos sąjungos institucinę refor
mą. Jis atkreipė dėmesį, kad nu
statant institucinę sandarą api
brėžiamos galių pasiskirstymo ir 
įtaikos taisyklės. Jis pozityviai 
vertino pirmininkaujančios Itali
jos atnaujintą ir papildytą TVK 
darbotvarkę.

ES valstybių ir vyriausybių 
vadovai dviejų dienų konferen
cijoje aptarinėjo nesutarimus dėl 
planuojamos Europos Konstitu
cijos. Buvo kalbama apie Euro
pos institucijų darbą, ES valsty
bių balsų santykį balsuojant Ta
ryboje, pirmininkavimą, ES už
sienio reikalų ministerio posto 
įsteigimą.

A. Brazausko teigimu, Lie
tuvai svarbios nuostatos atspin
dėtos ES viršūnių susitikimo iš
vadose.

įsteigė Darbo partiją
Kėdainių milijonierius (val

dantis 161 mln. litų kapitalą), 
seimo narys Viktoras Uspaski- 
chas spalio 10 d. atsistatydino iš 
seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininko pareigų “dėl susi
klosčiusios situacijos šalies eko
nomikoje ir vykstančių ne
skaidrių privatizavimo procesų”, 
pranešė ELTA/LGTIC. Savait
raštis Veidas spalio pradžioje 
paskelbė jo sumanymą kurti 
naują. Darbo partiją ir pasisaky
mą, jog “Mūsų užsakyti tyrimai 
rodo, kad mes pažadinsim pro
testuojančius balsuotojus.” Jis 
viliasi, jog per būsimus seimo 
rinkimus balsuos iki 15% iki 
šiol į rinkimus nėjusių žmonių. 
Ministeris pirmininkas, Social
demokratų partijos vadas Algir
das Brazauskas teigė nesibaimi
nantis, kad dalis partijos narių 
gali pereiti į Darbo partiją. Spa
lio 16 d. seimas pritarė V. Us- 
paskicho atleidimui ir seimo 
ekonomikos pirmininku paskyrė 
Naujosios sąjungos frakcijos se
niūno pavaduotoją Vaclovą Kar- 
bauskį.

Darbo partija įsteigta 823 
delegatų suvažiavime, vykusia
me spalio 18 d. Vilniuje. Jos 
pirmininku išrinktas rusų tauty
bės, buvęs vadinamu “agurkų 
karaliumi”, V. Uspaskichas. Jo 
pavaduotoju tapo Kėdainių ra
jono meras Viktoras Muntianas, 
rašo Lietuvos rytas (2003.X.20). 
Jis tvirtino, jog, laimėjęs seimo 
rinkimus, galės bent 40% padi
dinti pensijas. Suvažiavimo sve
čiai buvo Gudijos bei Kinijos 
ambasadoriai, seimo nariai Artū
ras Skardžius. Kazimiera Pruns
kienė, Rolandas Pavilionis, Kęs
tutis Glaveckas, Dailis Bara- 
kauskas.

Diskusijos su gruzinais
Užsienio reikalų ministeri

joje spalio 20-22 d.d. vyko Lie
tuvos ir Gruzijos atstovų apskri
tojo stalo diskusija “Integracija į 
NATO: Lietuvos patirtis”, skel
bia ELTA/LGTIC. Lietuvos at
stovai pristatė svarbiausias įsi
jungimo gaires, jau penktus me
tus vykdomą Narystės veiksmų 

Šiame numeryje
Kas bus?...

Amžinybėn organizacijų neperkelsi, jos čia turės likti
Protų nutekėjimo rūpesčiai

Kas nusigvelbs daugiau žmogiškojo kapitalo...
Žvilgsnis į praeitį

Įstatymai neturi daryti išimčių asmenų tautybei ar religijai
Vėlinių kalnely

Neužpūsk žvaigždžių. - vargšės vėlelės neras kelio namo...
Keliasi tauta šviesiam gyvenimui

Albanija buvo pirmoji valstybė pasaulyje, pasiskelbusi ateistine
Širdis viešnagių pobūviuose

Geri darbai dažnai atlyginami tau kitų gerais darbais
Nelemtas dviejų ligų derinys

Nėštumas galėjo tuberkuliozės procesą suaktyvinti

plano programą, ŠAS standartų 
ir normų taikymą valstybės vi
daus gyvenime. Svečiai buvo 
supažindinti su Seimo, Prezi
dentūros, Užsienio reikalų. 
Krašto apsaugos ministerijų, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos bei 
kitų institucijų darbu jungimosi 
į ŠAS srityje.

Renginys organizuotas sie
kiant toliau plėtoti Lietuvos ir 
Gruzijos bendradarbiavimą ir 
tuo pačiu prisidedant prie sau
gumo ir pastovumo Europoje 
užtikrinimo. Lietuvai tapus ŠAS 
ir Europos sąjungos nare, sau
gumo ir stabilumo erdvės plėtra 
taps vienu iš svarbiausių valsty
bės užsienio politikos užda
vinių.

Naujas būrys Kosove
ELTA/LGTIC žiniomis, 

Kosovo provincijoje nuo balan
džio mėnesio tarnavusį Lietuvos 
karių būrį KFOR 8 spalio 14 d. 
pakeitė devintasis 30 karių bū
rys - KFOR 9. ŠAS (NATO) 
vadovaujamoje tarptautinėje tai
kos užduotyje kariai tarnybą at
liks bendrame Lenkijos ir Uk
rainos batalione. Kosove, Dani
jos batalione esančiame Baltijos 
šalių eskadrone tarnauja 97 ka
riai iš Dragūnų bataliono. Į jį 
Lietuva, Latvija ir Estija pasi
keisdamos pusmečiui siunčia 
kuopą savo karių. Nuo 2004 m. 
kovo Lietuvos karius pakeis 
latviai.

Lietuvos kariai tarptautinėje 
taikos veikloje Kosovo provin
cijoje dalyvauja nuo 1999 metų. 
Jie padeda palaikyti viešąją 
tvarką, patruliuoti atstakomybės 
rajone, budėti kontrolės postuo
se, teikti pagalbą humanitari
nėms organizacijoms. Šiuo metu 
Lietuvos kariai dalyvauja septy
niose tarptautinėse užduotyse 
Balkanų, Vidurio ir Pietų Azijos 
bei Persijos įlankos regionuose.

“Europos prizas” - Klaipėdai
Spalio 17-19 d. Klaipėdoje 

vykusioje VII generalinėje Bal
tijos miestų sąjungos konferen
cijoje “Baltijos jūros banga - 
verslo plėtra naujojoje Europo
je”, uostamiečiui oficialiai buvo 
įteiktas “Europos prizas”. Apdo
vanojimas skiriamas už tarptau
tinę veiklą ir Europos vienybės 
idėjų puoselėjimą rašo ELTA/- 
LGTIC. Tai pats aukščiausias 
apdovanojimas, kasmet suteikia
mas vienam miestui iš 45 Euro
pos tarybos valstybių. Klaipėda 
yra pirmasis ir kol kas vieninte
lis miestas Baltijos valstybėse, 
apdovanotas šiuo prizu.

Už sėkmingą bendradarbia
vimą su užsienio partneriais 
Klaipėda 1999 m. gavo Europos 
Garbės vėliavą, o 2001 m. - Eu
ropos Garbės ženklą. Europos 
prizą lydi ir piniginis apdovano
jimas, kuris spalio 17 d. prie sa
vivaldybės pastato buvo perduo
tas Klaipėdos moksleiviams.

Aptarė valstybės skolą
Spalio 20 d. Lietuvos prezi

dentas Rolandas Paksas su vals
tybės kontrolieriumi Jonu Liau- 
čiumi aptarė valstybės skolą ir 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SPAUDOS BALSAI
Grūto parkas lenko akimis

Šventojo Tėvo Jono Pau
liaus II 25 metų judrios ir reikš
mingos darbuotės sukaktis š.m. 
spalio 16 d. labai plačiai nu
skambėjo per pasaulį, rodant iš
kilmes Vatikane, aptariant po
piežiaus gyvenimą bei veiklą ži- 
niasklaidoje. Toronto dienraštis 
“Toronto Sun” spalio 19 d. lai
doje išspausdino platų savo ap
žvalgininko Eric. Margolio 
straipsnį, kuris pradedamas žo
džiais: “Žvelgdamas į pastarųjų 
dvidešimt metų įžymybes, aš 
(ne katalikas) esu įsitikinęs, kad 
mūsų epochos didžiausia asme
nybė yra Jo Šventenybė popie
žius Jonas Paulius II”, Toliau jis 
pabrėžia: popiežius visų pri
spaustų žmonių gynėjas, Katali
kų Bendrijos autoriteto atstaty- 
tojas, per Pietų Ameriką rėmęs 
Lenkijos Solidarumo sąjūdį; 
Kremlius jį laikęs didžiausiu 
priešu, užtat buvo mėgintąjį nu
žudyti; popiežius kvietęs arabus 
ir žydus susitaikyti; pasisakęs iš 
esmės prieš antisemitizmą; kapi
talizmą kaip ir komunizmą pa
vojų ir socialinio teisingumo at
žvilgiais vertinęs vienodai; įspė
jęs G. Bush ir T. Blair nepradėti 
karo Irake, bet susidariusią 
problemą spręsti Jungtinių Tau
tų pagalba; popiežiaus kritikams 
žinotina, kad jokia didelė insti
tucija neišsilaikys, jei keis kryp
tis pagal sukylančius socialinius 
vėjus; Katalikų Bendrija esanti 
tikėjimo uola audringoje gyve
nimo jūroje; ironiška, kad arabai 
ir žydai kartais geriau supranta 
popiežių negu vakariečiai krikš
čionys... Dienraštis “The Globe 
and Mail” spalio 18 d. vedama
jame “Kodėl Jonas Paulius ken
čia”, apibūdinęs popiežiaus fizi
nius negalavimus, primena jo 
pažiūrą į kančią kaip Dievo do
vaną ir kviečia iš jo pasimokyti 
- “jis duoda mums visiems ne
įkainojamą pamoką kaip sutikti 
mirtį”...

“Aš taip pat priklausau 
mažai tautai - kornvaliečiams. 
Mes didžiuojamės savo praeitimi 
kaip didžiuojasi valiečiai ar 
škotai. Plečiantis Anglijai XVI11 
šimt. mes praradome savo kalbą, 
patyrėme priespaudą, bet niekada 
mes taip nekentėjome kaip 

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus antkapinis paminklas Kauno arkika- 
tcdroje-bazilikoje prie dešiniojo altoriaus Nuotr. G. Kurpio

Baltijos šalių žmonės” - šitaip 
pradėjo pamokslą kun. Michael 
Bourdeaux St. James’s, Pic
cadilly šventovėje š.m. birželio 
15 d. minint sibirinius baltiečių 
trėmimus. Kunigas, prisiminęs 
savo jaunystę, sakė, kad gy
venimas jį nuvedęs į Rytus. Iš
mokęs rusų kalbą, tapęs britų-so- 
vietų studentų pasikeitimo daly
viu 1959 metais. Lankydamasis 
Maskvoje susipažinęs su bal
tiečių studentais, viešėjęs Estijoje 
ir Rygoje, kur pradėjęs suvokti 
tokią tikrovę, kuri Oksforde 
nebuvo atskleidžiama. Maždaug 
1970 m. susipažinęs ir su rusų 
pogrindžio spauda “Samizdat”, 
kurioje rašiniai apie vergų sto
vyklas buvo tiesiog stulbinantys. 
Tada kilęs klausimas, kodėl na
cių mirties stovyklos ir holo
kaustas buvo nušviečiami dau
gelyje universitetų ignoruojant 
sovietines? Sovietų Sąjungos 
griuvimą jis pranašavęs dar prieš 
Gorbačiovui ateinant į valdžią. 
Dabar kunigas džiaugiasi Baltijos 
šalių nepriklausomybe, posūkiu į 
Vakarus ir ekonominės gerovės 
kilimu. Kun. M. Bourdeaux pa
mokslas išspausdintas Didž. Bri
tanijos Oksforde, Keston insti
tuto leidžiamame žurnale “Fron
tier”, 2003 m. rudens laidoje.

Vilniaus arkivyskupijos 
Sielovados centre š.m. rugsėjo 
25 d. įvyko dokumento “Bažny
čia, narkotikai ir narkomanija” 
sutiktuvės. Dalyvavo apaštališka
sis nuncijus P. St. Zurbriggen, 
kardinolas A. J. Bačkis, gydyto
jai kun. V. Balčius ir A. G. Davi- 
davičienė. Kardinolas savo kal
boje pažymėjo, kad Katalikų 
Bendrija bando dirbti šioje srity-, 
je, padėti pagalbos reikalingiems 
asmenims, išreiškė viltį, kad do
kumente užrašas “sielovados va
dovėlis” neišgąsdins žmonių. 
Nuncijus pabrėžė, kad, knyga tai 
rodanti, kaip Katalikų Bendrija 
rūpinasi šia problema. Ši doku
mentinė knyga skiriama vysku
pams, kunigams ir visiems besi
rūpinantiems narkomanijos nege
rove. Knygą paruošė Popiežiš
kosios sveikatos apsaugos dar
buotojų sielovados taryba, lietu
vių kalba išleido “Katalikų pa
saulio” leidykla.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II Lietuvos Kryžių kalne prieš dešimt metų (1993.IX.7) Nuotr. Arturo Mari

Žvilgsnis į praeitį dr-jonaskuncą
Pasiklausius Izraelio parlamento pirmininko kalbų Lietuvoje

Daug karčių priekaištų gir
dėjom iš Izraelio atstovų, žydų 
organizacijų ir spaudos dėl Lie
tuvos žydų naikinimo. Laikas 
pažvelgti į tą praeitį objektyviai.

Minint šešiasdešimtąsias 
Vilniaus žydų geto sunaikinimo 
metines, atvykęs kneseto pirm. 
Reuven Rivlin mūsų seime pa
ragino Lietuvą atskleisti savo 
nepagražintą praeitį ir pakeisti 
pilietybės įstatymą taip, kad jis 
repatrijavusiem litvakam duotų 
teisę turėti dvigubą pilietybę. Jis 
davė suprasti, kad to pageidavi
mo nepaisymas turėtų neigiamų 
pasekmių. Svečias paaiškino ir 
priežastį tos dvigubos pilietybės 
reikalingumo: jos reikia atgauti 
Lietuvos žydų turtui.

Nuosavybės klausimas
Okupavę Lietuvą sovietai 

skubiai konfiskavo visų, taigi ir 
žydų, banko indėlius. Jų tektų 
reikalauti iš Maskvos. Per pir
mąją okupaciją Maskvos nuro
dymu buvo nusavintos ir dides
nės įmonės lietuvų ir žydų. Nu
savinę jomis naudojosi sovietai. 
Čia lietuviai nieko dėti.

Prasidėjus Vokietijos-S. Są
jungos karui, Lietuvą okupavo 
vokiečiai. Jų administracija pe
rėmė nužudytų ar suvarytų į ge
tus žydų turtą ir jį administravo. 
Čia irgi tai nėra surišta su mūsų 
šalies valdžia, kadangi jos Lie
tuva neturėjo. Dabar, po 60 me
tų, sunku nustatyti, kiek yra likę 
žydų krautuvėlių. Daugumos

Protų nutekėjimo rūpesčiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dos, o ilgalaikiams projektams 
vis dar vadovauja lietuviai.

Artėjant Lietuvos narystei 
ES vis labiau nerimaujama dėl 
aukštos kvalifikacijos specialis
tų “nutekėjimo” pavojaus. Lie
tuvą dažniausiai palieka profe
sionalai, specialistai, sugebantys 
kurti programinius produktus. 
Jų nedaug, ir mes jausime čia 
specialistų stygių - tikino Infor
macinės plėtros komiteto direk
torius Arūnas Matulis. Jo teigi
mu, Lietuvoje stipriai augo in
formacinės technologijos, tad 
netrukus informatikos specialis
tų stygius dar labiau išryškės.

S. Kanapeckaitė į tokius 
būgštavimus žvelgia daug ra
miau. “Informatikos specialistai 
jau daug seniau turėjo galimybę

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328

Į (Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

vietoj stovi nauji pastatai. Kam 
jie priklauso? Nemanau, kad žy
dų palikuonims. Be to, po pas
kutinio karo Vokietijos kancle
ris Adenaueris pasirašė sutartį, 
pagal kurią Vokietija įsipareigo
jo atsilyginti už žydam padarytą 
skriaudą. Tikriausiai tai liečia ne 
vien dabartinės Vokietijos teri
toriją, bet ir okupuotas sritis, 
įskaitant ir Lietuvą. Vokietija, 
kiek žinoma, su kaupu išpildė 
savo pasižadėjimą. Antrą kartą 
reikalauti - neteisinga. O jei 
tektų svarstyti šį klausimą, tai 
derybose turėtų dalyvauti Vo
kietija, Rusija ir Lietuva. Tik 
taip būtų galima surasti teisingą 
sprendimą.

Įstatymai neturi daryti išim
čių asmenų tautybei ar religijai. 
Taip turėtų būti ir su minėtu pi
lietybės įstatymu.

“Žydšaudžiai”

Dažnai tokiais apšaukia lie
tuvius žydų atstovai, organizaci
jos ir straipsnių autoriai. Austra
lijoj tokią propagandą varė per 
televiziją žydų neva žurnalistas 
Arenas, kad paveiktų australų 
parlamentą priimti karo nusikal
tėlių įstatymą. Abi didžiosios 
partijos - radikalai ir darbiečiai - 
patikėjo ir pritarė tokiai iniciaty
vai. Vis dėlto lietuviam pavyko 
išaiškinti, kad tai yra mėginimas 
įvesti raganų medžioklę šioje 
šalyje. Žydų vadai turėjo sąrašą 
140 lietuvių, kaltinamų dalyva- 

išvykti dirbti į užsienį. Dalis ir 
išvyko, tačiau gana nedaug. Ne
manau, kad įstojus į ES kas nors 
stipriai pasikeis: Dėl specialistų 
išvykimo pavojaus dera susirū
pinti kitų verslo šakų darbda
viams”.

Trečiojoje savo straipsnio 
dalyje Mantas Katinas painfor
muoja apie kitą kuriozą, būtent 
kad “protai” ima grįžti Rusijon, 
atseit nutekėjimas eina priešinga 
kryptimi. Ekspertų teigimu, spe
cialistai į Rusiją dirbti grįžta dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, jų rei
kia Rusijos ekonomikai atgai
vinti ir IT plėtoti šalyje. Šioje 
srityje atlyginimai jau kuris lai
kas didėja. Antra priežastim 
įvardijama JAV ir ES aukštųjų 
technologijų pramonės krizė. 
Anksčiau Vakarų bendrovės no
riai įdarbindavo specialistus iš 
Rusijos, kurie gaudavo kelis 
kartus mažesnį atlyginimą.

Džiaugtis šiuo reiškiniu ru
sams, pasak M. Katino, vis dėlto 
nevertėtų. Kalbant apie gerėjan
čių padėtį Rusijoj nereiktų pa
miršti, kad kalbama daugiausia 
apie Maskvą ir kelis didžiausius 
miestus, kurie senokai neatsilie
ka nuo kitų Europos miestų. 
Visur kitur Rusijoje nuotaikos ir 
tendencijos panašios kaip ir Lie
tuvos provincijoje. 

vimu žydų naikinime. Išklausę 
mus keli australų parlamentarai 
pareikalavo taisyti projektuotą 
įstatymą taip, kad niekas negalė
tų būti nubaustas be tikrų jo kal
tės įrodymų ir kad vaizdajuostės 
iš KGB nebus priimtinos. Vis 
dėlto, panašūs kaltinimai yra 
skleidžiami kitose šalyse. Blo
giausia, kad teršiamas visos mū
sų tautos vardas.

Yra nustatyta, kad buvo mū
siškių, dalyvavusių šitoje akci
joje. Jie buvo nubausti. Jų skai
čius nebuvo didelis. Taip pat 
buvo nubausti parsivežę žuvusių 
žydų baldus ar kitą nuosavybę. 
Tūkstančiai lietuvių gelbėjo žy
dus. O kiek lietuvių išgelbėjo 
žydai, kai galėjo tai padaryti?

Sovietai lietuvius pradėjo 
žudyti ir tremti į Sibirą anksčiau 
už žydų naikinimą, vos tik oku
pavę mūsų šalį 1940 m. liepos 
mėnesį. O masiniai trėmimai ir 
žudynės prasidėjo sekančių me
tų birželio viduryje. Lietuvius 
gaudė pagal stropiai paruoštus 
sąrašus, kurių sudarinėjimui va
dovavo Pirmojo skyriaus virši
ninkas Todesas. Jo žinioje buvo 
5 grupių viršininkai: Krastinas, 
Delmo, Finkelšteinas, Komodai
tė ir tik vienas lietuvis - Mace
vičius. Taigi tie asmenys daly
vavo lietuvių tautos naikinime.

Apie žydų turėto turto grąži
nimą ir visokių rūšių kompensa
cijas smulkiai rašo prof. Nor
man Finkelstein knygoje Holo
kausto industrija. Jo seneliai ir 
tėvai žuvo koncentracijos sto
vykloje. Jis su broliais išliko gy
vi ir yra turėtos tėvo nuosavybės 
Varšuvoje paveldėtojai. Bet žy
dų organizacijos paėmė kom
pensacijos pinigus, ir jis su bro
liais negavo nei cento. Niekas jų 
net neatsiklausė, ar jie reikalauja 
grąžinimo ir ar aukoja gautą su
mą Izraelio reikalams. Tuo tarpu 
pats Izraelis nekompensuoja pa
lestiniečių už atimtus iš jų na
mus ir žemes.

Prof. Finkelstein’ui keistai 
atrodo, kad jo tėvynainiai reika
lauja iš Šveicarijos bankų dole
rių dėl to. kad juose vokiečiai 
laikė auksą ir užsienio valiutą. 
Pagal prof. N. Finkelstein’ą, iš 
Lenkijos žydai tikisi gauti 50 bi
lijonų dolerių kompensaciją. Tai 
gal panašios sumos pareikalaus 
ir iš Lietuvos.

Šiaurės Atlanto sąjungos (NATO) valstybių gynybos ministeriu konferencijoje Colorado Springs (JAV) 
Rumunijos ministeris I. I’ascu kalbasi su ŠAS generaliniu sekretoriumi Robertson; šalia jo - Lietuvos 
gynybos ministeris L. Linkevičius

Krokuvos savaitraštis Tygo- 
dnik Powszechny š.m. rugsėjo 7 
d. laidoje rašo: Leninas, Stali
nas, raudonarmiečiai bei darbi
ninkų veiklos didvyriai kadaise 
nuo cokolių stebėjo Sovietų Są
jungos gyventojus. Jų pamink
lai, pastatyti centriniuose vieto
vių punktuose, partijos ir valsty
bės buveinėse, darbovietėse ir 
kolchozuose, turėjo auklėti 
žmones naujoje istorijoje. (...) 
Dalis paminklų iškilmingai ir 
miniai garsiai pritariant buvo 
sunaikinti ir didesnė jų dalis gė
dingai paslėpta rūsiuose ir pože
mio muziejuose. (...)

Sumanymas surasti pamink- 
lams-našlaičiams prieglaudą at
ėjo į galvą buvusiam kolchozo 
direktoriui Viliumui Malinaus
kui. kuris atgimusioje Lietuvoje 
pralobo įsteigęs grybų perdirbi
mo įmonę, laimėjo Kultūros mi
nisterijos paskelbtas varžytines, 
nusausino netoli jo įmonės 
Druskininkų apylinkėje esančius 
raistus ir suvežė per 70 iš Lietu
vos valdžios išnuomotas figūras. 
Investavo per 4 milijonus litų. 
(...)

Pagrindinė parodos dalis 
telkiasi išilgai dvejų alėjų. Prie 
pagrindinės Lenino vardo pasta
tė žinomus Lietuvos skriaudė
jus: Marksą, Leniną, Staliną ir 
Vincą Mickevičių-Kapsuką (Lie
tuvos laikinosios darbininkų ir 
valstiečių vyriausybės 1918-19 
m. pirmininką). Dėmesį atkrei
pia didžiulis komsomolo pa
minklas, Lenino ir Mickevičiaus 
figūros. Prie turistinių atrakcijų 
priklauso bendras šių paskuti
niųjų paminklas, kuriame drau
gas Leninas turi nenatūralaus 
dydžio kojas. Pagal legendą 
skulptūros autorius laikėsi tei
singų proporcijų, bet jam buvo 
liepta paaukštinti revoliucijos 
kūrėją, kuris juk negalėjo būti 
žemesnis negu Mickevičius. (...)

Auklėjimo apimtyje Grūto 
parko rodiniai pateikia iškreiptą 
istorijos paveikslą. Yra kenks
minga, nes lankytojas be įsisą
moninimo, kad teroras buvo vie
nas iš komunizmo elementų, be
veik nieko nesužino apie jo 
ideologiją ir veiklą. Sumanyto
jai perkelia trumpą, baisų masinį 
persekiojimą 40 ir 50-tųjų metų 
laikotarpio į visą sovietų san
tvarkos laiką. (...)

Lietuvoje, pagal parko stei
gėjus, buvo engiamos tik ne
veiksnios masės ir keliasdešimt 
persekiotojų. (...) Taigi paroda 
kaltina išrinktuosius ir pakenčia 
blogio banalumo problemą. Šim
tams tūkstančių tragedijų nepa
kako vien tik Stalino ir keliolikos 
lietuvių, rusų, lenkų bei žydų 
kilmės NKVD tarnautojų. Rei
kalingos buvo taip pat tariamai 
nekaltos masės, veikiančios so
vietiškoje santvarkoje. Tarnau
tojai, -štampuojantieji ištrėmimo 
aktus, mašinistės, perrašinėjan- 
čios išvežtųjų laiškus, geležin
keliečiai, policininkai bei pa
prasti kaimynai, kraipantys gal
vas dėl į nelaimę patekusių 
žmonių”.

JAV ambasadorius
Lietuvos lenkų dienraštis 

Kurier Wilenski š.m. rugsėjo 12 
d. laidoje rašo: “Memorialinės 
lentos atidengimu prie Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasados 
Vilniuje buvo pagerbti prieš 
dvejus metus rugsėjo 1 1 Niujor
ke žuvusieji. Lenta ambasados 
pastate skelbia: ‘Dėkojame Lie

tuvos gyventojams, kurie čia at
ėjo išreikšti savo solidarumo su 
JAV tauta po 2001 m. rugsėjo 
11 d. teroristinių veiksmų’. Ste
phen Mull, JAV ambasadorius 
Lietuvai, savo iškilmingoje kal
boje paminėjo žmones, kuriuos 
netikėtai ištiko mirtis. Aukų tar
pe buvo Lietuvos pilietė Jelena 
Melničenko. (...)

Teroristai mus užklupo, bet 
nepaklupdė. Žmonės, mylintys 
laisvę, skubėjo su humanitarine 
ir karine pagalba, parodė pilieti
nį solidarumą. Taip pat čia, Lie
tuvoje, sulaukėme paramos. Lie
tuva rėmė amerikiečius savo 
dainomis, degančiais deglais ir 
politinės paramos deklaravimu’, 
— kalbėjo ambasadorius.

Rusiškos mokyklos
Lietuvos rusų savaitraštis 

Litovskij Kurier š.m. rugsėjo 3 d. 
laidoje išspausdino pokalbį su 
Lietuvos Mokslo ir Švietimo 
ministeriu Algirdu Monkevičiu
mi, kuris, tarp kitko, pasakė: 
“Pagal naujojo įstatymo redakciją 
yra numatoma galimybė mokytis 
savo tautine kalba. Nors mus 
daug kas kritikavo, tačiau mes 
pasirinkome kaip tik tokį kelią, 
kurio dėka šios srities įstatymų 
leidyba - viena iš pirmaujančių 
Europoje. Kartu su tuo reikia at
sižvelgti į tikrovę. Mokinių 
skaičius rusiškose mokyklose, 
beje, kaip ir lietuviškose (iš es
mės dėl demografinės padėties) 
mažėja. 2001 metais rusų kalba 
mokėsi 37,000 moksleivių, 2002 
m. - 33,600, o šiais metais taip 
pat vyrauja moksleivių mažėji
mo tendencija.

Man atrodo, natūralu, kad 
pradinį švietimą moksleivis gau
na gimtąja kalba, o XI-XII kla
sėse mokosi lietuvių kalba; tai 
jiems padės geriau pasiruošti 
įstojimui į universitetą.

Šiandien dar yra kitas pavo
jus, dėl kurio aš kaip ministeris 
turiu, nepriklausomai nuo tauty
bės, perspėti savo piliečius - tai 
mokymo racionalumas ir efekty
vumas. Aš neįsivaizduoju koky
biško, gero mokymo mokykloje, 
kurioje nepakanka dėstytojų bei 
pvz. mokinių aukštesnėse klasė
se - tai komplikuoja skalės su
darymą. J.B.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jos susigrąžinimo būdus bei ga
limybes. Kaip praneša ELTA/- 
LGTIC, senos skolos, paimtos 
su valstybės garantijomis, siekia 
3.2 bin. litų. Siekiant sugrąžinti 
į biudžetą bent bilijoną litų, rei
kia veiksmingo plano, kontro
lieriaus paprašyta pateikti siūly
mus, kaip suaktyvinti pinigų 
sugrąžinimą. Žinovų manymu, 
visų paskolų susigrąžinti neįma
noma.

Skolos su valstybės garanti
jomis buvo pradėtos imti maž
daug nuo 1992 metų. Tarp di
džiausių skolininkų, už kurių 
paimtus kreditus palūkanas ir 
delspinigius moka valstybė, bu
vo “Tauro” bankas, “Oruva”, 
“Inkaras”, Šiaulių oro uostas, 
Klaipėdos nafta, Širdies chirur
gijos centras. Vėliau, pakeitus 
Valstybės skolos įstatymą, vals
tybė jau negarantavo paskolų 
ūkio subjektams. Vien 2002 me
tais valstybė sumokėjo 240 mln. 
litų už išduotas paskolas ir jų 
garantijas. RSJ

AtA 
LIUSEI KOLYČIENEI 

mirus,
jos vyrą VINCĄ KOLYČIŲ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiu -

Rimas Laniauskas

http://www.tzib.com
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Senoviškas Lietuvos kryžius - koplytstulpis su Rūpintojėliu. Iš leidinio 
“Geležinių viršūnių rinkinys”, 2003 m., Šiaulių “Aušros” muziejus

VĖLINIŲ KALNELY
Iš premijuoto rašinio konkursui “Lietuvos laisvės 

kovų, kariuomenės bei netekčių istorija”

Užmaršties neįveiktas, 
laiko nepaliestas

ANTANINA GARMUTĖ

Yra dalykų, įvykių, žmonių, 
kurių, anot poeto, laiko dulkės 
niekad neuždengs. Tai liečia ir 
paskutinįjį Žemaičių partizanų 
apygardos vadą Vladą Montvy- 
dą-Žemaitį. Jo žūties 50-mečio 
sukaktis buvo deramai paminėta 
š.m. rugpjūčio 23 d. Varniuose.

Žemaičių apygarda buvo 
įsteigta 1945 m. kovo mėnesį. 
Apygardą sudarė trys rinktinės: 
Kardo, Alkos ir Šatrijos. Buvo 
leidžiami laikraščiai: Laisvės 
balsas, Kovojantis lietuvis, Mal
da girioje. Apygardai vadovavo
— pradžioje Adolfas Kubilius, 
Jonas Simaška-Liepa, Fortūna
tas Ašoklis-Pelėda ir kt. Paskuti
nysis apygardos vadas - Vladas 
Montvydas-Žemaitis (nuo 1948. 
V.5 iki žūties 1953.V1II.23).

Vladas Montvydas-Žemaitis 
gimė 1911 m. Šilalės rajone, 
Gatautiškės km., prie Lūksto 
ežero ir Medvėgalio kalno, dva
ro darbininkų šeimoje. 1938 m. 
Vladas susituokė su Bronislava 
Ralyte ir apsigyveno Varnių 
valsčiuje, Nevarėnų kaime. Čia 
20 ha ūkyje, jis pavyzdingai 
ūkininkavo: sodino vaisme
džius, įsirengė kalvę, stalių dirb
tuves, malūną, tvenkinius, vėjo 
generatorių, gaminantį elektrą; 
buvo Varnių šaulių vadas. Rusų 
bolševikų okupaciją sutiko su
telkdamas apylinkių vyrus gink
lu ginti Tėvynę nuo įsibrovėlių. 
Jau 1944 m. pradžioje ėmėsi or
ganizuoti Vanagų grupę, o tų 
pat metų pabaigoje su savo 
bendražygiais jau kovėsi su 
NKVD daliniais! Jo sodybą 
priešas sudegino, žmoną įkalino 
Džezkazgano lageryje, Kazachs
tane. Jo penkis mažamečius vai
kus išslapstė doriausi Lietuvos 
žmonės (jie visi išliko gyvi iki 
šių dienų!).

Vlado Montvydo partizanai 
sugebėjo išvengti čekisto Mar
kulio emisarų pinklių. Jo adju
tanto sesuo Monika Alūzaitė 
slaptai veikė tarp Užvenčio 
moksleivių. Pogrindinėje apy
gardos spaudoje dalyvavo kuni
gas Vaclovas Stirbys, mokytojai
- Ignas Čėsna, seserys Elena, 
Jadvyga, Vanda Rakauskaitės. 

VI. Montvydo 50-metų žūties minėjimas Varniuose pre buvusio stri- 
byno, 2003.VIII.23

1952 m. veikė V. Montvydo 
įsteigta spaustuvė prie Karklė
nų. Savo gimtinėje Žemaitis bu
vo tapęs legendiniu žmogumi. 
Tų laikų jaunimas mena: tai bu
vo santūrus, pasitempęs, ištver
mingas ir atsargus vadas bei 
kovotojas. Jaunimą žavėjo jo as
menybė. Daug kartų jis išvengė 
priešo žabangų. Bet išdavikai 
taip pat nesnaudė. (Judo grašiai 
bei rubliai turėjo vertę ir anuo
met!). 1953 m. rugpjūčio 23 d. 
Žemaitis su adjutantu Br. Alūza- 
Bedaliu siaurame perėjime tarp 
Lūksto ir Paršežerio ežerų buvo 
užklupti 600 kareivių būrio ir 
žuvo nelygioje kovoje; krito ka
rys, beveik 10 metų vadovavęs 
kovai prieš žiaurius Rytų oku
pantus ir viską paaukojęs Tėvy
nei. Šaltiniai nurodo, jog tą pa
čią dieną apie tai buvo infor
muota Maskva.

Po keturių dienų, rugpjūčio 
27, apygardos štabe apsupta nu
sišovė talentinga poetė mokyto
ja - partizanė Irena Petkutė-Ne- 
ringa. Jų visų kūnus išmestus 
niekino prie Varnių stribynės.

Laisvoje Lietuvoje žemaičių 
didvyrius prisiminė ir pagerbė 
jubiliejinėse iškilmėse dalyvavę, 
iš visų šalies kampelių suplaukę 
žmonės. Lijo lietus ir ne vieno 
žilagalvio kovų dalyvio akyse, 
nekalbant jau apie šeimos arti
muosius, spindėjo neslepiamos 
ašaros... Žvelgi, žmogus, ir su
pranti: TIKROJI GARBĖ NE
MIRŠTA!

Vladas Montvydas - Žemaitis

Šiemet ir vėl lyja...
Kiekvienąkart klampodama 

po purvyną ir gūždamasi nuo 
lietaus mintyse tikiuosi, kad ki
tąmet tikrai nelis.

Deja...
Jau trečią dieną už lango 

įkyriai teškena lietus. Vėjas nu
draskė paskutinius lapus, ir da
bar medžiai niūkso liūdni, susi- 
gėdę dėl savo nuogumo. Beržų 
auksiukus, išdrįsusius pasiprie
šinti monotonijai spindinčiu gel
toniu, greitai sumindė į pažliu
gusią žemę, pavertė pajuodusio
mis skiautėmis. Ruduo nepakei
tė tik šilų. Jie vis taip pat gū
džiai švokšta. Matyt, mena tai, 
ko mes dar nežinom...

Iš lėto pastumtu aprūdiju
sius kapinių vartelius. Šie neno
riai, gailiai cypdami prasiveria. 
Vėlių kalnelis... Tik šiąnakt ir 
tik čia žvaigždės nusileidžia ant 
žemės.... Kad pašviestų kelią 
vėlėms, pradėjusioms ilgą kelio
nę į dangų... Visur tylu, tik įky
riai teškena lietus, tik įpykęs vė
jas vis bando užgesinti pleve
nančias liepsneles. Vėjau, vė
jau... Nurimk, neužpūsk žvaigž
džių, - vargšės vėlelės neras ke
lio namo...

Tai šen, tai ten dar stovi
niuoja keletas žmonių. Man ro
dos, matau, kaip kruta jų lūpos, 
tardamos žodžius. Girdžiu, ne, 
jaučiu į dangų kylančią maldą: 
Amžiną atilsį duok įnirusiems, 
Viešpatie, / Ir amžinoji šviesa 
jiems tešviečia...

Nejučiomis pati ėmiau šnibž
dėti žodžius, tarsi plevenančios 
vėlės juos man kartotų: “Būk 
gailestingas kritusiųjų partizanų 
kovoj mūsų brolių ir seserų sie
loms. Pasiimk, Gerasis Dieve, jų 
auką ir kančias už mūsų kaltes ir 
mūsų Tėvynės laimingą ateitį.

Siųsk mums, Viešpatie,

Diena pas šimtametę
Liepos keturioliktą dieną Pakapėje gyvenančiai 
Marcijonai Prokapavičiūtei suėjo lygiai šimtas metų. 
Senolė sako nesiskundžianti gyvenimu, tik sveikatos 

daugiau norėtų turėti
REDA ULINSKAITE
Marcijona Prokapavičiūtė 

mus pasitinka žiūrėdama pro 
langą. Atidariusi savo namų du
ris, svetingai kviečia į vidų.

- Sėskite, sėskite, - ragina 
senolė ir ranka perbraukia stalą, 
pasakiusi, kad nespėjo trobos 
sutvarkyti. Šimto metų sulauku
si senolė tikina net nepajutusi, 
kaip tie metai praėjo.

- Taip ir vargstu viena pati. 
Kai turėjau sveikatos, laikiau 
paršiukus, karvutę ir daržus ap- 
sisodindavau. Kada turėjau kar
vutę, kiekvieną dieną gerdavau 
šviežią pieną. O dabar tenka 
pirkti. Tokią madą įvedžiau, kad 
reikia dažnai pieną pirkti. Kai 
tik nusiperku, iš karto išgeriu. 
Man labai skanu. Gyvenau ne
blogą gyvenimą. Sunkiai dirbau, 
bet man visko užtekdavo ir da
bar niekuo nesiskundžiu, kalbė
jo šimtametė.

- Labai dažnai man galvą 
skauda, akys silpnos ir girdžiu 
nebe taip gerai. O jaunystėje 
nors ir sunkiai dirbdavau, svei
katos turėjau. Tiesa, galvą ir 
tuomet skaudėjo. Gydytojai 
migreną pripažino. Tačiau visą 
dieną dirbusi laukuose, vakare į 
šokius nueidavau. Oi, kaip šok
davau polką. Norėčiau ir dabar 
tokios sveikatos.

- Vaikeliai, kad jūs žinotu
mėte, kiek man gėlių visi atne
šė! Man labai patinka gėlės. Ar 
matėte mano darželį, - vesdama 
mus į kiemą, kalba Marcijona.

Priešais jos kambario langą 
- žydintis darželis. Šį puošnų 
darželį šimtametė moteris pri
žiūri pati. Sesers vaikaitis Juo
zas siūlosi jai padėti, bet močiu
tė užsispyrusi, sako ir pati galin
ti jį patvarkyti.

- Aš labai myliu gėles. Tik 
va, kažkas man jas vis išrauna. 
Norėčiau nusipirkti gražių lelijų. 
Bet į Šiaulius jau nenuvažiuo
siu... sveikatos nėra. Ten ir nusi
pirkčiau tų lelijų, - šneka senolė. 
Ir vis kalba, kad tokio jubilie
jaus proga jai labai daug gėlių 
padovanojo. Pasidžiaugusi gėlė
mis, moteris prisimena, jog kle
bonas labai gražią Marijąjai pa
dovanojo.

- Ar matote? Aš nelabai ma
tau, bet jaučiu, kokia ji graži, - 
žydromis akimis žvelgdama į 
Šventosios paveikslą.

Senolės namuose yra ir dau
giau šventųjų paveikslų. Ji sako, 

Šventosios Dvasios šviesos, kad 
mumyse viešpatautų sutarimas 
ir meilė, Lydėk mus savo ma
lone, kad mūsų namai, planai ir 
siekimai būtų pašvęsti tik Tavo 
garbei ir Lietuvos gerovei. Teiki 
mums palaimos, Visagalis Die
ve, ir laimėjimuose, ir pavojuo
se, ir kančiose. Amen”, - minty
se pabaigiau aš. Šitą maldą dau
giau kaip prieš penkiasdešimt 
metų kartodavo partizanai. Ge
riausioji mūsų tautos dalis. 
Žmonės, kurie atsisakė savo in
teresų, ramaus gyvenimo, net 
savo artimųjų ir išėjo kovoti už 
Lietuvą, išėjo... negrįžti.

Praėjo penkiasdešimt metų, 
o aš prašau to paties, ko ir jie. Ir 
nepriklausomai Lietuvai reikia 
vienybės, tarpusavio santarvės. 
Kaskart labiau tuo įsitikinu, kai 
tik išgirstu apie politines riete
nas ar giminių peštynes dėl že
mės. Tik susitelkę bendram tiks
lui, kartu galėsime dirbti Tėvy
nės labui. O kokie prasmingi ir 
didingi žodžiai: “Kad mūsų no
rai, planai ir siekimai būtų pa
švęsti tik Tavo garbei ir Lietu
vos gerovei”! Tik kilnios, stip
rios dvasios žmogus galėjo juos 
ištarti. Ir tarė... Bunkeriuose, 
kaimo sodybose, MGB kalėji
muose... Ar jų sieloms žvakutės 
parodys kelią?

Netoliese stovėjęs vyriškis 
linktelėjo man galva. Mes nebu
vom pažįstami, tiesiog be žo
džių pajutome tarpusavio ryšį. 
Mes - vienos tautos vaikai. Už 
mūsų laisvę ir gerovę savo krau
ju žemę laistė tūkstančiai Lietu
vos sūnų ir dukrų - partizanų. JŲ 
DĖKA AŠ GALIU DIDŽIUO
TIS, KAD ESU LIETUVĖ!

Jurgita Makselytė,
Varėnos “Ąžuolo” vidurinė 

mokykla, XII klasė. Mokytoja - 
Julija Jaunuta Kavaliauskienė

jog visi jie jai labai brangūs.
- Aš ne tik namuose mel

džiuosi, bet ir į bažnyčią nueinu. 
Taip, taip į visas Mišias nueinu. 
Jeigu susergu, guliu lovoje. Ta
čiau kai tik sveikata pagerėja, 
keliuosi ir einu į bažnytėlę. Nuo 
mano namų iki bažnyčios gal 
koks kilometras.

- Visi Prokapavičiai buvo 
labai geri žmonės. Visi mokyti 
buvo... Vėliau kas į Ameriką iš
važiavo, kas per karą žuvo, - pa
sakoja senolė apie savo giminę. 
Pakapėje ji gyveno nuo pat vai
kystės. Iš šios vietovės kilę ir 
jos tėvai bei seneliai.

- Kad jūs žinotumėte, kiek 
aš vargau, kol išsikovojau tikrą 
pavardę. Mano senelis buvo 
Prokapavičius, o žmonės mus 
Prakapais pradėjo vadinti. Taip 
ir liko. Bet dabar mano pavardė 
pase įrašyta tikra - Prokapavi
čiūtė. Dar net smetonišką pasą 
turiu, kur įrašyta mano tikra pa
vardė.

Apie Prokapavičių namus 
Marcijona gali pasakoti labai 
daug ir ilgai. Ji sako ir dabar 
prisimenanti, kaip anksti rytą 
keldavosi ir su tėveliu važiuoda
vo rąstų iš miško parsivežti.

- Keliamės auštant, nors 
miego dar labai norisi ir važiuo
jame. Po vieną balkį veždavo- 
me. Taip ir pastatėme tuos na
mus, - pasakoja senolė apie savo 
trobelę, statytą per Pirmąjį pa
saulinį karą.

- Norėjome grindis iškalti, 
bet tetulė neleido. Taip ir liko 
asla. Neleidžia ji, ir viskas. Jei
gu užsispyrė, tai neperkalbėsi. 
Jai viskas turi būti kaip ir likę. 
Daug įdomių atsitikimų slepia ši 
trobelė. Dar aš mažas buvau, kai 
vakare visa šeima sėdėjome ir 
valgėme... Prie pat šio namo 
slenksčio nukrito nedidelė bom
belė. Nežinau, ar vokiečiai ar 
rusai ją numetė. Ir dabar čia 
skylė yra likusi. Gerai, kad vis
kas šitaip baigėsi, - tvirtina gi
minaitis.

Šimtametė, klausydama sū
nėno pasakojimo, tikina, kad jai 
vis tiek čia labai gera gyventi.

Miega ji nedideliame kam
barėlyje, senoviškoje lovoje, 
šalia - kone šimtametė skrynia.

- Jūs mane fotografuosite. 
Tai reikia pasipuošti, - kalba ji 
atidarydama medinę skrynią.

A.a. kunigo Petro Ažubalio paminklas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. Paminklo įrašas: “Anapilio 
steigėjas ir Lietuvos kankinių šventovės statytojas” Nuotr. K. Baliūnaitės

Keliasi tauta šviesiam gyvenimui 
Įspūdžiai iš Albanijos, kuri davė pasauliui palaimintąją Motiną Teresę

KUN. ROBERTAS PUKENIS
Po krizės Kosove ir NATO 

karinės intervencijos Serbijoje 
dar daugiau pradėjau domėtis 
albanų tauta. Albanijos 28,748 
kvadratinių km teritorijoje gyve
na 2.7 mln. žmonių ir maždaug 
100 gyventojų tenka vienam 
kvadratiniame km. Apie pusę 
milijono albanų gyvena užsieny
je, daugiausia Italijoje. 70% gy
ventojų sudaro musulmonai, 
apie 28% krikščionys ir iš jų 
kokie 8% yra katalikai.

Rugpjūčio mėnesį atvykęs 
čia patyriau tą pačią kaitrą kaip 
ir Romoje. Todėl aktyvus gyve
nimas prasideda apie 7 vai. ryto. 
Vidurdienį žmonės, užsidengę 
žaliuzi langus nuo saulės, sle
piasi kambariuose arba nekiša 
nosies iš įstaigų, susėdę pavėsi
nėse ar baruose gurkšnoja šaltą 
alų. Ant dažno namo sienos ma
tyti įtvirtintas vėsintuvas. Po 
pietų gatvėse judėjimas apmiręs. 
Tik vėlyvą vakarą išeina atsi
kvėpti vėsumoj.

Šiandieninė sostinė Tirana, 
turinti per milijoną gyventojų, 
išaugo iš mažyčio miestelio, 
įsteigto 1614 m. Tiranos centre, 
pačioje gražiausioje aikštėje, skir
toje tautiniam didvyriui Skan- 
derbegui, žmonių kaip skruzdžių. 
Čia gatvėje vieni keičia valiutą, 
kiti pardavinėja vaisius, “ameri
kietišką vyną” - kokakolą, čia 
krykštauja vaikai, o jaunimas, 
susėdęs ant suoliukų, šneku
čiuojasi, glamonėjasi kaip ka
čiukai. Jie mylisi taip pat, kaip 
prieš revoliuciją, taip ir po revo
liucijos.

O albanų kelias į laisvę bu
vo ilgas ir sunkus. Galbūt visų 
mažų tautų likimas pinasi tarp 
kraujo ir kančios, nuožmios ko
vos ir pergalės. O pralaimėjimas 
mūšio lauke dažniausiai pasmer
kia mažą tautą išnykimui.

Kiekviena tauta turi savo is
torinę ištaką. Archeologai su
randa graikų ir romėnų statytuo
se miestuose iš VII š. pr. Kr. 
graikiškų mozaikų ir keramikos 
liekanų.

Albanų inteligentai pagrįstai 
didžiuojasi krikščioniškomis iš
takomis. Apie 50 metus juos ap
lankė didysis tautų apaštalas šv. 
Paulius, pasėjęs Evangelijos 
sėklą. Čia buvo atvykęs didysis 
Bažnyčios šventasis Pranciškus 
Asyžietis.

1462 m. pasirodė pirmoji 
rašytinė malda - krikšto formu
lė. Pirmoji rašytinė knyga irgi 

Lietuvoje jau ir pensininkės domisi kompiuteriu

buvo religinė - Gjon Buzuku 
mišiolas, išleistas 1555 m. Poe
tas Gjergi Fišta buvo pranciško
nas. Paško Vasa buvo atgimimo 
dainius, kalbos kūrėjas ir pro- 
voslavų kunigas. 1700 m. Gio
vanni Franco Albani buvo 
išrinktas popiežiumi, pasivadi
nusiu Klemensu XI.

Pirmoji tautinė mokykla bu
vo įsteigta 1887 m. Tuo metu al
banai dar neturėjo literatūrinės 
kalbos. Dar siaučiant partizani
niam karui prieš senuosius oku
pantus, 1908 m. albanų kalbi
ninkai susirinko į Manastirį 
kongresą sukurti vieningos alba
nų kalbos, kuri labai skirtinga 
tarmėse. Albanišką alfabetą su
daro 36 ženklai.

1906 m. Turkijai pralaimė
jus pirmajame Balkanų kare, 
1912 m. lapkričio 28 dieną Is
mail Kemal Bej paskelbė Alba
nijos nepriklausomybę. 1\ i, 
1915 m. Londone Antante su 
italais slaptai susitarė pasidalinti 
Albaniją okupuojant Italijos, 
Graikijos ir Serbijos kariuome
nėms. Tačiau Spalio revoliucija 
nugalėjo, pamažu išstūmė visus 
kolonizatorius iš šalies. 1920 m. 
Albanija buvo priimta į Tautų 
sąjungą.

Nebuvo patvarios pirmosios 
vyriausybės, kol A. Zogus ne
pripažino Italijos protektorato ir 
pats 1928 m. nepasiskelbė kara
liumi. Jo valdymo metais Alba
nija ypatingai suartėjo su Italija. 
Net keturiomis Italijos-Albani- 
jos sutartimis šalis laipsniškai 
buvo pajungta Romai. 1939 me
tų balandžio 7 dieną Musolinio 
fašistinė kariuomenė užpuolė 
Albaniją. Kompromiso keliu bu
vo išsaugotas autonomiškumas 
garsiąja formule: dvi valstybės, 
vienas karalius.

Komunistų partija, remiama 
sovietinės Rusijos, pakilo į kovą 
prieš itališkus ir vokiškuosius 
okupantus, įsiveržusius 1943 m. 
Ir 1944 m. lapkričio 29 dieną 
visa Albanija buvo išvaduota, 
tačiau pasiliko pusę amžiaus 
raudonos diktatūros glėbyje. Iki 
1955 m. ji buvo netgi Varšuvos 
sutarties nare. Labai greitai po II 
Pasaulinio karo Tirana susipyko 
su Jugoslavijos Tito režimu.

Keista, kaip tokia maža 
valstybė išdrįso pasipriešinti 
Maskvos hegemonijai ir nuo 
1960 metų pradėjo įnirtingai 
priešingą Kremliui politiką, rė
mė Kinijos valdžios ideologiją. 
Pagaliau Tirana ėmė kirstis su 
Pekino valdžia ir pradėjo ieškoti 

draugystės su Indija. Komunistų 
partijos sekretoriaus ir diktato
riaus E. Hodžia įsakymu visoje 
šalyje buvo išrausta apie 40,000 
bunkerių - slėptuvių žmonėms 
ir ginklams. Laukdamas sovietų 
invazijos, bijojo Graikijos ir nie
ko gero nesitikėjo iš Jugoslavi
jos. Jis ruošėsi karui, ryžosi nie
kam nepasiduoti. Albanija buvo 
pirmoji valstybė pasaulyje, ofi
cialiai pasiskelbusi ateistine. 
Kunigas net už krikštą buvo su
šaudytas. Visi kas tik atvirai iš
pažino religiją, turėjo eiti į kalė
jimų perpildytus rūsius.

Su sielvartu vietiniai kuni
gai rodo parašytas knygas apie 
jų tikėjimo kankinius. Vartau 
gražų leidinį Šviesa tamsybėse 
apie vyskupą Zet Imon, sušau
dytą Ndre Zadeja. Carmela la 
Rosa aprašo Vilties kankiniuose 
kunigus kalinius. Jonas Paulius 
II audiencijoje kalbėdamas alba
nams, dažnai paragina nepa
miršti istorijos.

1991 m. pirmi laisvi rinki
mai, o 1992 m. kovo mėn. Sali 
Beriša, Albanijos Demokratinės 
partijos vadas, tikras musulmo
nas, tapo respublikos preziden
tu. Buvęs parlamento pirminin
kas Peter Ababnori yra katali
kas. Šiandien, galima sakyti, 
Albanija yra JAV draugė, sie
kianti partnerystės NATO bloke 
ir svajojanti apie Europos sąjun
gą. Albanai dar labai nepasitiki 
Serbija. Istorinis priešiškumas 
giliai įaugęs šių tautų sąmonėje.

Italijos valdžia daug padeda 
albanams, gal jausdama skolą už 
praeities klaidas, o gal ir geopo
litinė artuma, nuolatinė konku
rencija su Graikija, skatina įvai
rias pagalbos formas. Romėnų 
istorinė įtaka yra stipriai tebe
jaučiama. (Beveik visi albanai 
supranta arba kalba itališkai).

Nepaisant ekoniminių sun
kumų ir daugumos vargingo gy
venimo, albanai puoselėja patrio
tinį solidarumą. Makedonijos su
kilėliai gaudavo pagrindines 
ginklų siuntas iš Albanijos. Pa
klaustas vienas vairuotojas apie 
sukilimo priežastis, laisvai kal
bantis itališkai, atsakė, kad alba
nai savo gimtojoje žemėje nega
lėjo ugdyti savo kultūros, buvo 
persekiojami, todėl ir sukilo. 
Europos sąjunga stoja Makedo
nijos pusėn, nes nenori, kad su
jungus Kosovo, Albanijos ir pie
tų Makedonijos žemes, albanų 
tauta turėtų 7 milijonų valstybę.

Bijomasi, kad iš islamiško 
(Nukelta į 4-tą psl.)
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POKALBIS SU MINISTERE

The Baltic Times š.m. spalio 
16-22 numeryje išspausdino pa
sikalbėjimą su Lietuvos finansų 
ministere Dalia Grybauskaite, 
daugiau kaip 10 metų dirbusia 
valstybės ekonominių reikalų 
srityje. Ateinančių metų biudže- 
tąji vadina eurointegraciniu, nes 
pirmą kartą bus įplaukos iš Eu
ropos sąjungos (ES) biudžeto. 
Taip pat jis bus socialinės orien
tacijos, stengiantis padidinti tam 
tikras paslaugas visuomenei. 
Narystė ŠAS (NATO) įpareigo
ja 2% BVP (bendrojo vidaus 
produkto) skirti gynybai ir kari
niams reikalams. Nuo gegužės 1 
d. reikės mokėti narystės ES 
mokesčius - 450 mln. litų (130 
mln. eurų), arba 1% BVP. Įplau
kos iš ES pirmaisiais narystės 
metais turėtų būti du ar tris kar
tus didesnės negu išplaukos, t.y. 
2%-3% BVP. Dabar Lietuva lai
kos visų reikalingų Maastricht 
kriterijų, išlaikydama biudžeto 
deficitą žemiau 3% BVP, inflia
cija - žemiau 1%, valstybės 
skolą - ne daugiau 24%. Svar
bus tikslas dabar yra nevirštyti 
3% BVP deficito.

KLAIPĖDA - PASIUTLIGĖS 
ZONA

ELTA/LGTIC skelbia, kad 
Klaipėdos miesto teritorija pa
skelbta pasiutligės pavojaus zo
na, klaipėdiečių šeimai parsine
šus užkrėstą katiną iš profesio
nalios gyvūnus globojančios tar
nybos. Sergantis katinas buvęs 
naminis, tačiau prieglaudai 
“Nuaras” atidavusi gyventoja 
neperspėjo, kad katinas buvo 
pasprukęs į lauką ir kurį laiką 
valkatavo. Pirmieji ligos simp
tomai pasireiškė prieglaudos 
darbuotojams katiną atidavus 
naujiems šeimininkams po po
ros dienų. Prieglaudoje gyvūnas 
turėjo būti stebimas mažiausiai 
10 dienų. Klaipėdoje padėtis pa
vojinga, nes iki šiol nenustatytas 
užkrato šaltinis. Klaipėdos 
miesto maisto ir veterinarijos 
tarnybos duomenimis, tai šeštas 
šiais metais nustatytas pasiutli
gės protrūkis.

GARIŪNAI-NEBE TIE
Savaitraštyje Veidas (nr. 

41) rašoma, kad Gariūnų turgus, 
buvusi “šešėlinio verslo sostinė” 
nebe panašus į rytietišką turgų. 
Daugiau kaip trečdalis prekyvie
čių yra naujos, su asfaltuotais 
takais ir nuo lietaus apsaugojan- 
čiais stogais. Prieš Rusijos krizę 
metinė Gariūnų apyvarta buvo 
didesnė, tada nebuvo išplėtoti 
prekybos tinklai, nebuvo tiek 
specializuotų parduotuvių, kaip 
dabar. Parduotuvėse kainos bu
vo trečdaliu ar per pusę aukštes
nės. Gariūnų turgus, pavadintas 
Lietuvos kapitalizmo lopšiu, 
šiandien yra kiniškų prekių ga
mybos taškas. Politikai bandė 
pažaboti jo veiklą, tačiau pasi
priešinimas visada buvo didžiu
lis. Dabar padaugėjo jį lankan
čių Vakarų Europos turistų, 
skandinavų, kuriems kainos at
rodo neįtikėtinai žemos. Vis tik 
lietuviams nebe toks svarbus 
pirkimas Gariūnuose, ypač to
dėl, kad parduotuvėse, pvz. Ma-
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xima, VP Market, daugėja dra
bužių ir kitų prekių, kurių kai
nos neretai net mažesnės, kaip 
Gariūnuose.

SUKTYBĖS KASOS 
APARATAIS

Lietuvos rytas (2003.X.21) 
praneša, kad finansinių nusikal
timų tyrimo tarnybos (FNTT) 
Kauno apskrities skyriaus dar
buotojai atskleidė elektroninių 
kasos aparatų duomenų klastoji
mą “Samsono” prekybos tinklo 
parduotuvėse. Iš dviejų parduo
tuvių paimti 6 aparatai, kurių 
duomenys buvo klastojami. Pa
reigūnų skaičiavimais, šiose 
parduotuvėse kiekvieną mėnesį 
galėjo būti nuslėpta apie 
100,000 litų apyvartos. Už tokią 
sumą parduodama nepajamuo- 
tos gamybos. Darbuotojai ofi
cialiuose dokumentuose įrašy
davo, kad kurį laiką kasos apa
ratas neveikė, nors aparatas tik
rai veikdavo. Atitinkamą dalį 
prekių pardavimą registruojan
čios juostos darbuotojai iškirp
davo, o galus suklijuodavo. 
Priežastimi nurodydavo, jog ka
sos aparatas sugedo, juosta buvo 
sugadinta ar suplėšyta. Apara
tuose įrengtas skaičiuotuvas, ro
dantis kiek iš tikrųjų parduota 
prekių buvo reguliuojamas, kad 
neregistruotų dalies parduotų 
prekių. Įtarimai pareikšti dviem 
“Samsono” bendrovės darbuo
tojoms. Bendrovės direktorius 
neigė pareigūnų nustatytas pa
žeidimų sumas. Jo teigimu, par
duotuvės nepasiekia tokios apy
vartos. Pradėtas ikiteisminis ty
rimas.

PARSIŲSTI PILIEČIAI
Lietuvos rytas (2003.X.20) 

rašo, kad užsienio valstybės šie
met jau parsiuntė namo 4001 
Lietuvos pilietį — 10% daugiau 
negu pernai per tą patį laikotar
pį. Šiemet padaugėjo iš Didžio
sios Britanijos (iš viso 1563), 
Švedijos, Norvegijos, Ispanijos 
bei Prancūzijos grąžintų asmenų 
skaičius. Mažiau šiais metais 
(245) grąžintų už užsienyje pa
darytus nusikaltimus ar pažeidi
mus. Pernai jų buvo 326. Dėl 
nelegalaus buvimo užsienio 
valstybėse grąžinti 1523 lietu
viai, 872 dėl to, kad nelegaliai 
dirbo. 160 sulaikyti ir išsiųsti 
neteisėtai mėginę vykti per už
sienio valstybių sienas, 47 ban
dė pasinaudoti svetimais ar su
klastotais dokumentais. Dau
giausia neįsileidžiama arba iš
siunčiama lietuvių, kaip ir per
nai, iš Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos bei Švedijos.

VYKSTA IŠMINAVIMAI
Spalio 14 d. Vilniuje Balti

jos valstybių teritorijų išminavi
mo eigą aptarė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos karo inžinieriai. 
Trijose valstybėse yra užsilikę 
nuo Pirmojo ir Antrojo pasau
linių karų bei sovietinės kariuo
menės palikti sprogstamieji už
taisai - aviacijos bombos, artile
rijos sviediniai, minosvaidžių 
minos, granatos ir kiti. Kaip ra
šo ELTA/LGTIC, Lietuvoje 
sprogmenimis užterštas plotas 
sudaro 25,000 hektarų, Latvijoje 
- per 100,000 hektarų. Estija 
duomenis tik pradeda rinkti. 
Lietuvoje kiekvieną dieną nu- 
kenksminjnami 3-4 sprogmenys, 
o per 10 metų išminuotojai nu
kenksmino arba sunaikino 168,- 
000 užtaisų. Išminuotojai Lietu
vos teritoriją yra suskirstę į 7 
zonas. Daugiausia sprogmenų 
randama vakaruose - Tauragės 
ir Klaipėdos zonose. RSJ

Į BPL Import/Export
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Šventinė Žolinės procesija Girių kaime, Gudijoje Nuotr. P. Kannazos iš “Lietuvių godos”

Keliasi tauta šviesiam...
(Atkelta 3-čio psl.) 

pasaulio neateitų musulmonų 
fundamentalistai. Neseniai Tira
nos valdžia išvarė iš šalies kelis 
ekstremistus, bet jų Idėjos 
skverbiasi ekonominiais ir kul
tūriniais ryšiais. Mielai Saudo 
Arabijos ar Libijos dvasininkai 
kviečia studentus tenai studijuo
ti Koraną. Matyti aiškus islamo 
atgimimas. Kiekviename mies
telyje jau stovi gražios moder
nios mečetės.

Jaučiama stipri turkų įtaka 
ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime. Labai tai ryšku ir 
liaudies folklore. Tebegirdžiu 
albanų tautos muziką: čiftelio 
styginius garsus ar mušamųjų 
tupaną su rogu ir tribalses dai
nas, truputį liūdnas ir gyvybin
gas. Matau kalnietiškus šokius - 
dremčę ir tiraną. O žodžiai 
skamba romėniškais, slaviškais 
ir turkiškais garsais.

Katalikų tikybinis gyveni
mas, pradėjęs naują etapą, šian
dien skaičiuoja apie 130 švento
vių, išsidėsčiusių 7 administra
ciniuose vienetuose: arkivysku
pija, 5 vyskupijos ir viena apaš
tališkoji administracija. Albani
jos Katalikų Bažnyčia turi apie 
120 kunigų ir apie 340 vienuo
lių. Dauguma jų yra užsienie
čiai. Kėlė nuostabą, kai sutikau 
vienuoles iš Tailando ir Afrikos, 
puikiai kalbančias albaniškai. 
Salyje yra įsteigti 45 “Caritas” 
centrai, kurie teikia pirmąją pa
galbą: dalija būtiniausius vaistus 
ir šelpia truputį maistu gausin
giausias šeimas. Vienuolės pri
žiūri 7 ambulatorijas ir du moti
niškos pagalbos namus. Kiek
viena katalikų šventovė turi 
kompiuterių sales, kuriuose jau
nimas gali jais naudotis. Alba
nijos musulmonai mėgsta lanky
ti katalikų šventoves ir nėra 
priešingi krikščionybei. Mielai 
tėvai musulmonai leidžia vaikus 
į katalikiškus darželius.

Vasarą per šventoves nuvil
nija atlaidai. Netoli Tiranos, Šv. 
Klaros parapijoje, teko dalyvau
ti. Susirinko labai daug jaunimo. 
Buvo atvykusi ir italų kareivių 
grupė, dalyvaujanti KFOR pajė
gose. Stebėjausi generolo pagar
ba nuncijui ir kunigams, šiltu 
bendravimu ir kareivių neabe
jingumu apeigoms. Pagalvojau, 
kada Lietuvoje susiformuos to
kie draugiški santykiai tarp kari
ninkų, inteligentų ir Bažnyčios? 

Alytaus rajono švietimo centre koncertuoja Miroslavo vid. mokyklos 
mokytojai - Algimantas ir Aldona Dabašinskai
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Klebonas - italas jėzuitas sakė 
pamokslą itališkai, o mergaitė 
vertė į albanų kalbą.

2001 m. sausio mėnesį Tira
noje Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Andželo Sodano 
pašventino gražuolę katedrą, ku
rioje dalyvavo tūkstančiai pili
grimų ir šimtai musulmonų ste
bėjo apeigas. Musulmoniškoji 
valdžia dovanono šventovei že
mės, kad galėtų įsteigti Tiranoje 
katalikišką universitetą.

Prisikelia tauta šviesiam ir 
laisvam - naujam gyvenimui, 
sunkiai gydydama praeities 
žaizdas. Ir nieko jai daugiau 
nereikia, tik taikingo dangaus, 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
meilės civilizacijos, kuri jungia 
skirtingas religijas, įvairių pa
žiūrų žmones.

Koks būtų pilkas pasaulis be 
krikščionybės - kaip dangus be 
žvaigždžių. Tauta, turėjusi to
kias gilias krikščioniškas išta
kas, galėjo padovanoti žmonijai 
lyg gėlę - Motiną Teresę iš Kal
kutos, Nobelio taikos premijos 
laureatę. Ji visą gyvenimą pa
šventė vargšams, kad jie turėtų 
duonos, o paskutinę valandą nu
mirtų kaip žmonės - pagarboje 
ir meilėje.

Albanija, tavo vaizdai ir 
garsai įsmigo manoj širdy. Daž
nai aš mintimis aplankau šią 
kalnuotą šalį ant Adrijos jūros 
krantų. Ir prisimenu tuos rūmus, 
kurie taip svetingai priglaudė 
mane.

Collingwood, Ont.
Dailininkės Onos Ališauskie

nės paroda vyks Collingwood Pub
lic Library patalpose nuo lapkričio 
1-30 d.d. (Bibliotekos valandos: 
pirmad. - ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 
9 v.v., penktad. nuo 10 v.r. iki 8 
v.v., šeštad. nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., 
sekmad. nuo 1 v.p.p. iki 4 v.p.p.). Pa
rodoje, pavadintoje “Power, Work, 
Youth” (jėga, darbas, jaunatvė), 
bus rodomos realistinės akvarelės, 
peizažai, kuriuose pagaunami vai
kų, šeimos gyvenimo momentai. 
Atidarymas - lapkričio 7, penkta
dienį, nuo 5.30 v.p.p. iki 7.30 v.v. 
Vienas iš jos kūrinių “Summer 
Jewels” buvo rodomas “Blue Moun
tain Foundation” parodoje ir laimėjo 
“People’s Choice” premiją bei jury 
komisijos "Honourable Mention". Ji 
turi meno studiją “Northwind 
Studio", 213 Lakeshore Rd., R.R.#3, 
Collingwood, Ont. Tinklalapio adre
sas: www.northwind.cjb.net
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JUOZAS STANKEVIČIUS 
iš Dundas, Ont., Kanados astuo
nių vyrų irkluotojų komandos 
dalyvis, laimėjęs aukso medalį 
tarptautinėse šių metų irkluotojų 
varžybose Italijos Milane. Kana
dos komanda, laimėjusi I vietą, 
užsitikrino dalyvavimą kitais me
tais vyksiančioje Pasaulinėje 
sporto olimpiadoje

d’xyCxS’

Edmonton, Ont.
Dr. VINCAS KADIS paauko

jo $300 našlaičių kaimui “Vaiko tė
viškės namą)’,’„paremti. Už nuolati
nę paramą gerajam aukotojui nuo
širdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba

Calgary, Alta.
RŪTAI ASTRAVA1TEI, bai

gusiai “International Relations - 
European Politics and Society” stu
dijas, š.m. liepos 17 d. Anglijos 
Oksfordo (Oxford) un-to St. Antho
ny’s kolegijoje buvo suteiktas filo
sofijos magistrės laipsnis. Šios stu
dijos - tai tęsinys Toronto un-te 
pradėto mokslo bakalaurės laips
niui gauti. Baigimo iškilmėje daly
vavo jos motina Nelė Astravienė su 
jauniausia dukra Zita.

Į Oksfordą Rūta atvyko iš To
ronto un-to su tvirtom žiniom ir vi
suomeninės veiklos patyrimu: buvo 
“Hart House” klubo muzikos kon
certų vadovė, vėliau un-to politinio 
klubo pirmininkė ir šio klubo žur
nalo Attache redaktorė. Dėl 
tolesnių studijų buvo priimta į 4 
garsius un-tus: Oksfordo (Oxford), 
Cambridge, “London School of 
Economics” ir Yale. Pasirinko gar
sųjį Oksfordą.

Toronte Rūta laisvu laiku stu
dijavo vyno meną: visapusišką 
įvertinimą, ragavimą supažindin
dama subuvimų dalyvius su gerom 
vyno charakeristikom žinomų Eu
ropos vynuogynų. Ji parinkdavo 
vynus akademiniams subuvimams. 
Oksforde dar giliau sudijavo šį vy
no meną. Sugrįžusi į Kanadą, Rūta 
įsidarbino Otavoje vienoje Kanados 
ministerijoje. K. Salėmis
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"Dievas teikia mums meilę, s
kad mylėtume tą, kurj 8
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& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Kazimiero lietuvių misi
jos St. Petersburge, FL, vadovas 
kun. J. Statkus, OFM, rugsėjo 21 d. 
paskutinį kartą atnašavo Mišias, 
prieš išvykdamas atgal į Lietuvą. 
Po pamaldą dalyvaujant Lietuvos 
pranciškonų provincijolui kun. B. 
Jurčiui, OFM, atsisveikinta su kun. 
J. Statkum, OFM, padėkota už uolų 
darbavimąsi Misijoje. Kartu vyko ir 
naujojo šios misijos vadovo kun. B. 
Talaišio sutiktuvės. Pastarasis taip
gi yra atvykęs iš Lietuvos ir St. Pe
tersburge žada išbūti mažiausiai pu
sę metų.

St. Petersburgo lietuviai rug
sėjo 8 d. minėjo Tautos šventę, ku
rią surengė LB apylinkės valdyba. 
Mišias už Lietuvą Šv. Vardo šven
tovėje atnašavo kun. J. Statkus, 
OFM, ir kun. dr. M. Čyvas. Po pa
maldų Lietuvių klubo patalpose vy
ko minėjimo programa. Ją pradėjo 
klubo pirm. L. Kynienė, pakvietusi 
G. Treinienę paskaitai. Pastaroji 
priminė, kad Vytautas Didysis 
1430 m. rugsėjo 8 buvo paskyręs 
savo karūnavimo karaliumi dieną 
bet dėl lenkų smurto Vytautas iš 
imperatoriaus Zigmanto Liuksem
burgiečio vainiko nesulaukė. XIX 
šimtmetį lietuviai, keldami Vytauto 
Didžiojo garbę, visuomet pabrėžda
vo jo siekius Lietuvą valdyti nepri
klausomai nuo lenkų. Tai išryškinę 
naują lietuvių tautinį sąmoningumą 
kuriuo rėmėsi antrosios Lietuvos 
valstybė. Meninės programos daly
je A. Kerbelienė padeklamavo Ber
nardo Brazdžionio Šaukiu aš tautą.

“Saulės” lituanistinė mokyk
la naujuosius mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 9 d. “Holy Name Of Jesus” 
parapijos patalpose. Veikia trys 
mokinių grupės: nuo 3 iki 5 metą 
nuo 6 iki 9 metą trečiąją grupę su
daro nekalbantys ar mažai kalban
tys lietuviškai. (Lietuvių žinios, 
2003 m., 327 nr.)

Argentina
Mišrus choras “Langas” iš 

Lietuvos, vadovaujamas prof. R. 
Kraučevičiūtės, sėkmingai pasirodė 
Buenos Aires miesto Tarptautinia
me chorų festivalyje. Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje valdyba reiš
kia padėką Lietuvos ambasadai už 
suorganizuotą koncertą lietuvių tel
kiniui.

Choras “Daina”, vadovauja
mas prof. H. Urbono, rugsėjo 18 d. 
dalyvavo chorų susitikime, kurį or
ganizavo Šaltos provincijos katali
kų universitetas, o spalio 11 d. kon
certavo Avellaned mieste.

Tradicinė Susivienijimo lietu
vių Argentinoje šventė vyks lapkri
čio 16 d. šios organizacijos patalpo
se. Bus skaniai pavalgyta ir links
mai pasišokta, grojant “Sans Souci” 
orkestrui. Pasirodys ir tautinių šo
kių grupės. Vyks filatelijos paroda, 
kurioje St. Majauskas parodys savo 
lietuviškų pašto ženklų kolekciją.

Tautinių šokių ansamblis 
“Dobilas” šeštadieniais renkasi re
peticijoms. Veteranų grupei vado
vauja M. Stanevičius, o kitoms gru
pėms - S. Butkus. Taipgi šeštadie
niais repetuoja ir mažųjų tautinių 
šokių grupė “Dobiliukai”, vadovau
jami M. Gatauskienės ir G. Ama- 
ya’os. (Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje Žinios, 2003 m., spalio 
3d.)

Norvegija
Lietuvos studentai per vasa

ros atostogas uždarbiauja ir Norve
gijoje, skindami braškes. Per tą uo

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
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4 m. term, indėlius..................3.00%
5 m. term, indėlius..................3.50%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................1.00%
1 m. ind....................................2.25%
2 m. ind....................................2.50%
3 m. ind....................................2.75%
4 m. ind....................................3.00%
5 m. ind....................................3.50% 
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gų rinkimo sezoną galima ten už
dirbti 4-6 tūkstančius litų; tai pri
klauso nuo derliaus ir darbo koky
bės. Reikia dirbti sekmadieniais ir 
ilgas darbo valandas. Pvz. Kęstutis 
Čičinskas, 27 metą Kauno techno
logijos universiteto doktorantas, šią 
vasarą parsivežė namo ne tik algą 
bet ir braškių skynimo festivalyje 
laimėtą braškių skynimo čempiono 
premiją - 2000 Norvegijos kronų 
(800 Lt). Jis varžėsi su kitų tauty
bių darbininkais (norvegais, slova
kais, lenkais, vietnamiečiais). Kęs
tutis jau šeštą vasarą darbavosi di
deliame Halvard ir Randi Moen 
braškių ūkyje, didžiausio Norvegi
jos ežero Mins saloje. Tai jau jo 
paskutiniai braškių skynimo metai, 
nes šį rudenį tikisi apginti doktoratą 
iš chemijos technologijos ir pradėti 
dėstyti universitete. Porą metų šia
me braškių ūkyje darbavosi ir Kęs
tučio žmona Lina. Susitaupę nusi
pirko 3-jų kambarių butą o šių me
tų uždarbio dalis paskirta buto re
montui. Čičinskai augina dvi duk
reles Viktoriją ir Augustę. H. ir R. 
Moen ūkyje pastaruoju metu dirba 
tik lietuviai, nes šiems ūkininkams 
patinka lietuvių darbštumas. (Lietu
vos rytas, 2003 m., 173 nr.)

Ukraina
Šio krašto lietuvių draugijų 

pirmininkų suvažiavimas įvyko 
gegužės mėn. Kijeve. Jame dalyva
vo Lvovo, Zaporožės, Vinicos, Dne- 
protrovsko, Donecko, Nicopolio, 
Beląja Cerkovo ir Kijevo draugijų 
pirmininkai. Buvo pateikti praneši
mai dvejų metą apsvarstytos ir pri
imtos Ukrainos lietuvių bendruo
menės statuto pataisos. Ukrainos 
lietuvių bendruomenės pirmininkė 
išrinkta Violeta Jančiuk, jos 
pavaduotojos - Valentina M. Logi
nova ir Beatričė Beliavciv. Revizi
jos komisijos pirmininke išrinkta 
Virginija Choruža iš Kijevo ir dvi 
narės iš Donesco bei Lvovo. Suva
žiavimo dalyviai išreiškė padėką 
Donbaso LB pirm. V. Ladavičiui 
už suorganizuotą Vl-tąjį Ukrainos 
lietuvių festivalį. (Pasaulio lietuvis, 
2003 m., 7-8 nr.)..

Australija
Melburno lietuvių parapijos 

namuose rugpjūčio 28 d. įvyko 
naujo kunigo iš Lietuvos Algirdo 
Šimkaus sutiktuvės. Vaišės buvo 
suneštinės. Jose dalyvavo parapijos 
tarybos, Lietuvių katalikių moterų 
valdybos, Lietuvių katalikų federa
cijos valdybos, nariai ir pirminin
kai: H. Antanaitis, H. Statkuvienė, 
R. Mačiulaitienė ir Tėviškės aidų 
redaktorė M. Geštautienė. Parapijos 
tarybos pirm. H. Antanaitis pasvei
kino naująjį kunigą ir jį supažindi
no su visais sutiktuvių dalyviais. 
Kun. A. Šimkus savo žodyje pa
reiškė, kad čionai atvykęs visiems 
ir visuomet patarnauti. Rugpjūčio 
31, sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Jūrų Žvaigždės šventovėje kun. A. 
Šimkus Mišias atnašavo kartu su 
kun. J. Petrausku ir vietos klebonu 
kun. Martin, pasakė ir pamokslą. 
Po pamaldų Lietuvių Namuose bu
vo bendri pietūs, paruošti “Dainos” 
sambūrio. Dalyvavo apie 200 para
pijiečių. Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvių bendruomenės ir organiza
cijų atstovai, džiaugdamiesi naujo 
kunigo atvykimu. Kunigas taipgi 
džiaugėsi nuoširdžiu priėmimu ir 
sakėsi, kad jaučiasi kaip namuose.

(Tėviškės aidai, 2003 m., 19 nr.
— -- j. Andr.

• Namai be lietuviškos spaudos
- tai namai be tautinės šviesos.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m.......... 4.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:angie@angiesalvaitis.com
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“Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje”
Prelato Jono Kučingio keliai nuo Švėkšnos iki Los Angeles ir jo atlikti darbai

IGNAS MEDŽIUKAS
Šios knygos autorius Stasys 

Gentvilas ją skiria lietuviškos 
Šv. Kazimiero parapijos kūrėjui, 
lietuvybės puoselėtojui, kovoto
jui už okupuotos Lietuvos išlais
vinimą, Lietuvos šventovių, ku
nigų seminarijų, spaudos leidi
nių rėmėjui ir savo geradariui 
kun. Jonui Kučingiui jo gimimo 
95 metų jubiliejaus proga. Kny
ga spausdinta Jonavoje 2003 m. 
Tiražas 200. Tai dokumentinė 
apybraiža apie kun. Joną Kučin- 
gį, kuria norima supažindinti 
Lietuvos žmones su Žemaitijos 
ūkininko sūnumi, kuris išėjęs 
aukštuosius mokslus ir išblokš
tas iš Lietuvos, Kalifornijoje 
įsteigė Šv. Kazimiero parapiją 
Los Angeles mieste, pastatė 
šventovę, mokyklą, įsigijo kitus 
parapijai reikalingus pastatus: 
salę, kleboniją, patarnautojų na
mus. Žodžiu, įsteigė religinę ir 
tautinę tvirtovę.

Knygos pratarmė parašyta 
kan. Petro Stuko, Švėkšnos pa
rapijos klebono, kurioje jis sako, 
kad prel. Jono Kučingio (Ku
činsko) žemiškojo gyvenimo pė
dos giliai įspaustos gimtojoje 
Lietuvoje ir toli nuo jos. Prela
tas visur, kur gyveno, dirbo, va
rė gilią vagą meilės Lietuvai, 
Dievui ir žmogui. Prelatas gyve
no pagal įsipareigojimą: “Nieka
da nepamiršti gimtojo krašto, 
jos žmonių, niekada nesustoti, 
nepailsti sielų žvejonėje”. To
liau pratarmėje rašoma: “Garbė 
tautai ir Švėkšnos parapijai, tu
rint didį žmogų, Švyturį, vedusį 
tikėjimo, meilės, doros keliais. 
Prel. Jono Kučingio gyvenimas 
ir žodžiai tarsi fakelas švies visą 
laiką tiems, kurie ieško gyveni
mo prasmės, kurie nori išlikti 
žmonėmis, o rašytinis žodis 
kiekvieną mokys kaip reikia

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, sako pamokslą Lietuvos kankinių 
šventovėje Mississaugoje parapijos deimantinėje šventėje

Nuotr. G. Paulionienės

Laisvės paukštės pirmgimis
Laisvės paukštės pirmgimis atėjo
Iš gulagų, priespaudos dienų.
Degti šviesias žvaigždes jis skubėjo, 
Beldėsi į širdis ne vienų...
- Sakė: paukščių budint ateinu!

Medžiai tiesė vis rankas į dangų, 
Su šviesia viltimi ir malda.
Iš tamsos pramačius taką brangų, 
Kilo VIESPATIN visa gamta.
- Tirpo ir akmens širdis kieta...
Ir sutruko pančiai geležiniai, 
Rankas varžę prispaustos Tautos. 
Švito aušros prislėgtai krūtinei, 
Nyko siaubas Šalies pavergtos.
- Verkėm apkabinę širdijos.
Džiaugsmo ašaros upeliais liejos, 
Meilės ugnys skleidės liepsnomis. 
Tikim - pildos lūkesčių idėjos, 
AUŠROS ŽVAIGŽDĖ eina su mumis...
- O dienų kelius mums tiesia JIS.

Ir sujudo paukščiai aną rytą - 
Trispalvėm pražydo LIETUVA. 
LAISVĖS siekis širdin įrašytas 
Aukso raidėmis. - Švytėk gyva!
- Gimta žeme, amžiams būk laisva!

Laisvės Pirmgimis - penkiolikmetis, - 
Viską regi veidrody dienų...
Saulės šviesa reikia tik stebėtis, -
Kaip ištraukti dvasią iš purvų?...
- VIEŠPATIE, skubėk - tvanku tvanku...

Sofija Šviesaitė,
2003.IX.21

Prel. JONAS KUČINGIS

mylėti Dievą, Tėvynę Lietuvą ir 
kiekvieną žmogų”.

Biografijoje rašoma, kad Jo
nukas gimė 1908.XII.23 silpnos 
sveikatos Šnypšlių km., todėl 
skubėta jį pakrikštyti. Iš tikrųjų 
jis išaugo dvasios milžinu, nu
veikė daug didžių darbų, buvo 
popiežiaus pakeltas prelatu, o 
Lietuvos prezidento apdovano
tas Gedimino ordinu.

Šioje knygoje suminimi visi 
Šv. Kazimiero parapijos asisten
tai, talkinę klebonui sielovados 
srityje; ypatinga vieta tenka kun. 
dr. Algirdui Olšauskui, kuris 
prel. J. Kučingiui pasitraukus iš 
pareigų, buvo paskirtas klebonu.

Suminimi visi talkininkai, 
ypač daug parapijai pasidarba
vęs parapijos komiteto pirminin
kas Frank Speeccher, JAV gi
męs lietuvis, ir jo žmona Nancy. 
Jie buvo verslo žmonės, savo 
vaikų neturėjo, todėl darbu ir pi
nigais dosniai rėmė parapiją. 
Aprašoma mokyt. Ona Razutie- 
nė, kuri daugelį metų buvo para
pijos veikėja, šeštadieninės mo

kyklos mokytoja, vadovavo jos 
suorganizuotam jaunimo sam
būriui “Spindulys”. Ji ne be rei
kalo pavadinta jaunimo apašta
le, nes jaunimą labiau mylėjo 
negu save. Net ir nesijausdama 
sveika, ji dirigavo chorui jauni
mo renginyje, kur ją ištiko šir
dies priepuolis, ir vežama į ligo
ninę mirė.

Knygoje aprašomi žymūs 
žmonės, priklausę Šv. Kazimie
ro parapijai, pirmiausia prof. 
Mykolas Biržiška, kuriam pra- 
vedus aukų rinkliavą, buvo nu
pirktas erdvus namelis, jame jis 
ramiai galėjo rašyti Aleksandry- 
ną. Nelauktai miręs, jis buvo pa
laidotas Kalvarijos kapinių mau
zoliejuje. (Vėliau čia buvo per
kelta ir profesoriaus žmona Bro
nislava). Tragiškas likimas per
sekiojo prof. Biržiškos šeimą. 
Mirė jo žentas Barauskas, o po 
keleto metų atvykęs iš Anglijos 
ir antras žentas prof. Stasys Žy
mantas.

Los Angeles mieste gyveno 
ir mirė teisininkas Jurgis Gliau
dą, prirašęs daug premijuotų ro
manų. Ilgą laiką gyveno poetas 
Bernardas Brazdžionis, kuris re
dagavo žurnalą Lietuvių dienos. 
Mirė prieš vienerius metus, pa
laidotas Lietuvoje. Santa Moni
ca gyvena Alė Rūta-Arbienė, la
bai produktinga rašytoja, ir jos 
vyras architektas Edmundas Ar- 
bas, prisidėjęs prie šventovės al
toriaus pagražinimo.

Knygos autorius duoda pa
vyzdžius prel. J. Kučingio pro
ginių pamokslų, kur jis labai 
meistriškai sugeba Šv. Rašto 
mintis sudetinti su proginio pa
mokslo turiniu.

Didelį darbą atliko prel. J. 
Kučingis pasirūpinęs prel. Ju
liaus Maciejausko, šv. Kazimie
ro parapijos Los Angeles pradi
ninko, palaikų, išgulėjusių 47 
metus Kalvarijos kapinėse, per
vežimu į Lietuvą. Jie su didelė
mis iškilmėmis, dalyvaujant 
daugybei žmonių, perlaidoti jo 
statytos Švėkšnos šventovės po
žemyje po didžiuoju altorium. 
Apeigas atliko vysk. A. Vaičius.

Rašydamas šią knygą auto
rius daug pasinaudojo prel. J. 
Kučingio parašytomis knygo
mis: Mano gyvenimo takais, 
Šventiniai ir proginiai pamoks
lai, Dievo žodžio tarnyboje. 
Knyga turi 223 puslapius, įskai
tant ir 10 puslapių nuotraukų. 
Ten matome Švėkšnos švento
vę, kurioje buvo Jonukas pa
krikštytas. Kituose - prel. J. Ku
čingis su garsiuoju krepšininku 
F. Lubinu, su kardinolu Maho
ny, VD universiteto garbės dr. 
poetu Bernardu Brazdžioniu, su 
pagarsėjusia Hollywoodo lietu
vių kilmės aktore Rūta Lee Kil- 
monyte, savo draugais dvasinin
kais ir pasauliečiais.

Nors daug buvo rašoma apie 
prel. J. Kučingio darbus Ameri
kos ir Kanados lietuvių spaudo
je, bet ši apybraiža primena, ką 
gali vienas energingas, turįs ad
ministracinių gabumų klebonas 
atlikti.

Atsiųsta paminėti
SU ADATA ŠIRDYJE. Getų 

ir koncentracijos stovyklų kalinių 
atsiminimai. WITH A NEEDLE 
IN THE HEART. Memoirs of 
Former Prisoners of Ghettos and 
Concentration Camps. Knyga iš
leista Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo lėšomis. [ 
anglų kalbą vertė Diana Bartkutė- 
Bamard, Aldona Matulytė. Lietu
vių kalbos redaktorė - Rima Dulki- 
nienė. Anglų kalbos redaktorius 
Kerry Keys. Leidykla - “Garnelis” 
(Klaipėdos g. 6, Vilnius 2600). Vil
nius, 2003 m., 408 psl. Visas kny
gos tekstas - lietuvių ir anglų kal
bomis.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA, 2003 m. 2 (14) nr. Leidėjas 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras (Didžioji 
g. 17 (1, LT-2001 Vilnius). Redak
torė - Rima Dulkinienė. Viršelio 
dailininkas - Alfonsas Žvilius. Vy
riausioji redaktorė - Dalia Kuody
tė. Mokslinis redaktorius - Arvydas 
Anušauskas.

LIETUVIŲ GODOS, laikraš
tis Gudijos lietuviams, 2003 m. 7 ir 
8-9 nr. Redaktorė - Marija Šaknie- 
nė. Steigėjas ir leidėjas - Gervėčių 
klubas. Spausdino akc. bendrovė 
“Spauda” (Laisvės pr. 60, Vilnius 
2056). Tiražas - 1000.

JAHRESTAGUNG 2002 SU
VAŽIAVIMO DARBAI. Lietuvių 
kultūros institutas. Leidėjas - Lie
tuvių kultūros institutas (Schloss 
Rennhof, D-68623 Lampertheim - 
Hūttenfeld, Germany). Redaktorius 
- dr. Vincas Bartusevičius. Lam
pertheim, 2003 m., 145 psl.

Toronto “Gintaro” šokėjos prie Domininkonų šventovės Vilniuje
Nuotr. D. Puterienės

Pasaka iš gyvenimo
Širdis viešnagių pobūviuose

ALĖ RŪTA
Įvairiausių bendravimų, su

ėjimų, pasivaišinimų yra pa
saulyje. Kaimynų, tarptautinių 
svarstybų, diplomatinių ir poli
tinių gudravimų... Visur turėtų 
būti tiesos (ne apgaulės) ir nuo
širdumo.

Lietuvių tauta nuo senų lai
kų žinoma kaip vaišingumo, 
svetingumo pavyzdys. Iš istori
nių šaltinių - Simono Daukanto 
raštų žinoma: lietuvis vaišins, 
geresnį kąsnį svečiui, pakelei
vingam atiduos, prastesnį sau 
pasiliks. “Svečias į namus, Die
vas į namus” - buvo ne vien 
posakis, o ir gyvenimo taisyklė.

Ar tokie mes, lietuviai, išli
kome iki šių laikų? Atrodo, taip. 
Esam jau daugelis pasidžiaugę 
vaišingais giminaičiais laisvoje 
Lietuvoje. O ir pas mus, išei
vijoj, vaišių ir viešnagių nestin
ga įvairiomis progomis. Bet 
viešnagė nelygi viešnagei. Yra 
kviečiami - pasipelnyti (Fund 
raising), yra norinčių parodyti 
naujas rezidencijas ir puikius 
baldus... Yra mėgėjų prie stikle
lio pakviest, nes ir kvietėjai tuos 
stiklelius mėgsta... Yra daug ba
lių, pokylių, gegužinių, pasisve
čiavimų, sutiktuvių ir išleistu
vių... Yra vardinių, gimtuvių, 
krikštynų... Visa tai pareikalauja 
daug išlaidų, rūpesčio, darbo... 
O praėjus kartais ir apsiviliama, 
kyla kritikų, apkalbos; net susi
pykstamą.

Ar tokiose viešnagėse yra 
širdies? Ar su džiaugsmu, bent 
ramybe, pasiaukojama, kad ki
tus pagerbtų ir pradžiugintų? 
Nevisada.

Girdėjai auksinį posakį: 
“Visa, ką darai, daryk iš šir
dies”. - Kad taip visada būtų! - 
Ar verta daug kalbėti apie nei
giamybes? - Užtat čia prisimin
sime pobūvius, viešnages, kur 
būna širdies.

Nuo senų Amerikos žemyno 
tvarkymosi laikų yra žinoma 
“Padėkos diena” (Thanksgiving). 
Tai rudenį, iš įvairių kraštų at- 
plūdę veržlesni ateiviai, besikur- 
dami sumanė, kad reikia vieni 
kitiems padėti. Ir atsirado “Pa
dėkos diena”, kai dar čia gyve
nimas buvo paprastesnis, kai de
mokratai nesipešė su respubli
konais dėl valdžios... Žmonėms 
rūpėjo kasdieniški reikalai: val
gis, šiltas būstas, vaikai... Jie su
prato, kad vien su talka, su kai
mynų pagalba, galima ramiau, 
gražiau, svečiau, patogiau gy
venti. Jei Dievas buvo jiems ge
ras, suteikęs stiprybės ištesėti vi
suose varguose, tai reikia ir 
tarpusavyje būti geruoju, dalintis 
palankumu bei meile. Ir taip metų 
metais kas rudenį jie dalijosi, 
vaišinosi “Padėkos dieną”, dėko
dami Apvaizdai ir kaimynui.

Tai mums primena ir seno
sios lietuvių tautos vaišingumą, 
sugyvenimą. Dar mūsų tėvelių ir 
senelių laikais, nepriklausomos 
Lietuvos kaimuose buvo žino
mos talkos, o darbus atlikus, - 
pabaigtuvės vaišėmis, dainomis 
ir net šokiais. Kaimynas pas kai

myną, giminės pas gimines, net 
iš vieno kaimo į kitą, jei rei
kėjo...

Kažin, ar dabar talkos dar 
būna? Viešnagių daug! Stalai 
apkrauti valgiais, bet ar yra ten 
širdies? Žinau šeimą, kurios 
tėvai buvo iš širdies vaišingi; 
vaišingi ir jų vaikai.

Žinau moterį, kuri guodžiasi 
ir džiaugiasi, kad jos dukra jai 
labai atidi, paslaugi, gera. Kar
tais ji prasitaria: “Gal tai Dievo 
dovana. Aš irgi savo mamą 
labai mylėjau... Bet ir mano mo
tina savo mamą labai mylėjo, 
prižiūrėjo”.

Štai ir išryškėja paslaptis. 
Aišku, toje šeimoje tęsėsi tradi
cija: gerbti senesnį, jam padėti - 
su meile. Duktė mylėjo savo 
motiną, dabar to paties susilau
kia iš savo vaikų. Nemanau, kad 
kiti šeimos nariai buvo aplenkti 
ar apleisti. Širdingumo principas 
buvo toje šeimoje svarbiausias, 
persiduodąs į kitas kartas.

Dar viena iš kaimynių yra 
pasakiusi; “Ką užsitarnavai, tą ir 
gausi”. Reiškia, jei buvai piktas, 
žiaurus, to sulauksi ir pats iš ki
tų. Tai tiesa. Už klaidas ir nuo
dėmes baudžiama - jau čia pat. 
Gyvenimo tęsinyje, ne kažkur 
po mirties, amžinybėje. Geri 
darbai, širdies - pasiaukojimo 
darbai dažnai jau čia atlyginami 
tau kitų gerais darbais, atidumu, 
meile.

Žiūri į gyvenimą, seki įvy
kius, žmonių poelgius, ir visa - 
lyg atversta knyga. Tik skaityk, 
tik suprask...

Yra netoliese toks gražus 
pavyzdys. Ne “Padėkos dienos”, 
o kitos šventės - Kalėdos, Vely
kos, Motinos diena. Prieš kurią 
nors iš tų švenčių ar po jos ruo
šiamos vaišės. Viešnagė mote
rims - kaimynėms, pagerbti mo
tinai. Šeimininkės motinai.

Pradžioje atrodė keista. Ko
dėl pvz. mane kviečia ar kitą, 
trečią... Nei mes atkviečiame, 
nei ten dovanų reikalaujame ar 
laukiame, - jokio įsipareigoji
mo. Tik sueiname, labai nuošir
džiai bendraujame... Žinoma, 
kvietėjos motina - dėmesio 
centre; o ir ji, nors vyresnė, iš
mintinga, nuoširdi. Pabuvojimas 
su ja, ir su dukteria - šeimininke 
labai malonus. Ir visos viešnios 
čia būna taip pat, panašaus nu
siteikimo.

Tokių viešnagių pagrinde - 
tik noras žmoniškai, kultūringai 
pabendrauti. Ir tuo pat metu 
duktė pagerbia savo motiną, ku
ri tikrai tos pagarbos verta.

Tokios širdies viešnagės pra
skaidrino (ypač vyresnių) širdis. 
Lieka tik vienintelis rūpestis: 
kaip atsidėkoti... Bet jos to ne
laukia. Tai jų šeimos tradicija.

Ar kas laukia “Padėkos die
nos” (Thanksgiving) atvaišini- 
mo. Ten sklinda tiktai gėris, 
jaučiama žmogaus meilė, pagar
ba kilnioms tradicijoms.

Dažnai sakoma ir manoma, 
kad žmogus vis siekia patenkinti 
savo “ego”, kad jis egoistas. Bet 
atidžiau įsižiūrėjus, gėris prašo
ka “ego”. Gėris laimi.
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□ hlIJlliltilJI: VEIKLOJE
Tomo Staniulio, vilniečio ra

šytojo novelė Diena, kurią verkiau 
visą buvo įtraukta į Italijoje išleis
tą antologiją Istorija be sienų (Ra- 
cconti senza dogana). Apsakymų 
apie Europą ir tautinę tapatybę 
antologiją išleido prestižinė Itali
jos leidykla Italijos pirmininkavi
mo Europos sąjungai proga. Į ją 
įtraukti apsakymai jaunųjų rašy
tojų iš penkiolikos dabartinių ir 
dešimties busimųjų Europos są
jungos valstybių. Lietuvai atsto
vaujančio apsakymo konkursą su
rengė Lietuvos PEN centro valdy
ba, vertimu į italų kalbą pasirūpi
no Italų kultūros institutas Vil
niuje. Pasak autoriaus, jo novelė 
pasakoja apie skausmą, kurį ten
ka išgyventi dviem vienas kitą my
lintiems žmonėms. Jauna šeima 
netenka bene paties brangiausio 
dalyko pasaulyje. Apėmusi nevil
tis verčia juos atsisakyti turėtų 
moralinių vertybių ir pradėti gy
venimą iš naujo.

Antologijos sutiktuvės, į kurias 
buvo sukviesti rašytojai iš visos 
Europos, įvyko rugsėjo 5-7 d.d. 
Milane. 27 metų T. Staniulis gimė 
Palangoje, nuo 1994 metų gyvena 
Vilniuje. Savo kūrybą skelbia li
teratūriniuose leidiniuose, inter
nete, rašo apybraižas, straipsnius, 
scenarijus. Yra išleisdinęs novelių 
rinkinį Į riedantį traukinį, romaną 
Herbas ir varlės, sukūręs elektro
ninį detektyvą Žmogžudystė 'Ket
virtadienio klube’. Kūryboje re
miasi miesto tematika, ieško sąsa
jų tarp mirties ir meilės, kūrybos 
ir erotikos, prasmės ir bepras
mybės.

Vilniaus universiteto (VU) 
Astronomijos observatorija šie
met švenčia 250 metų jubiliejų. 
Šiai sukakčiai paminėti rugsėjo 
17-19 d.d. VU Teatro salėje įvyko 
tarptautinė konferencija Žvaigž
džių fotometrija: praeitis, dabartis 
ir ateitis, bibliotekos Baltojoje sa
lėje veikė senųjų observatorijos 
prietaisų ir archyvinių astronomi
jos leidinių paroda. Pranešimus 
konferencijoje skaitė per 60 
mokslininkų iš Lietuvos, JAV, 
Rusijos, Kinijos, Danijos ir kt. 
Konferencijos dalyviai aptarė ir 
Europos erdvių agentūros rengia
mą projektą, ruošimąsi 2010 m į 
erdves paleisti kosminį teleskopą, 
kuriame dalyvaus ir Lietuvos ast
ronomai.

VU Astronomijos observatori
ja, įsteigta 1753 metais, mokslo 
istorikų teigimu, yra seniausia 
Rytų Europoje ir ketvirtoji pagal 
amžių pasaulyje. Ji įsteigta mate
matiko ir astronomo Tomo Žeb
rausko iniciatyva bei rėmėjos Elz
bietos Oginskaitės-Puzinienės pa
rama. Observatorija ypač sukles
tėjo XVIII š. viduryje, kai jai ėmė 
vadovauti matematikas ir astro
nomas Martynas Počobutas. Tuo 
metu joje buvo atliekami siste
mingi planetų, jų palydovų, aste
roidų, mėnulio ir saulės stebėji
mai. 1832-1882 m. observatorija 
priklausė Peterburgo mokslų aka
demijai; tuomet buvo pradėti ast- 
rofizikiniai tyrimai. 1876 m. ob
servatoriją nusiaubė gaisras, o 
1882 m. caro Aleksandro III įsa
kymu ji buvo uždaryta, apie 100 
vertingų prietaisų išdalinta įvai
rioms Rusijos imperijos įstai
goms.

Naujoji Stepono Batoro uni
versiteto observatorija buvo pa
statyta 1922 m. netoli Vingio par
ko. Jos teritorijoje buvo keli te

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

Senoji Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija Ntr. G. Kurpio

leskopai ir laboratorijos pastatas. 
Dabar observatorijos kompleksas 
Čiurlionio gatvėje tarnauja moky
mo tikslams, o pagrindiniai astro
nomijos mokslo tyrimo darbai 
vyksta toliau nuo apšviestų did
miesčių, 1969 m. pastatytoje Mo
lėtų astronomijos observatorijoje. 
Tuo tarpu pradinės observatori
jos patalpose šiuo metu įrengta 
VU bibliotekos Baltoji salė, vei
kia istorinių prietaisų paroda. VU 
Fizikos fakultetas kas keletą metų 
parengia 2-4 astronomijos specia
listus. Viso Lietuvoje šį darbą dir
ba per 20 astronomų.

Ventės kaime, verslininkų 
Šarūno ir Beatričės Laužikų sody
boje, įvyko antrasis tarptautinis 
skulptūros ir tapybos simpoziu
mas Kuršių meno savaitė, subūręs 
Baltijos jūros valstybių meninin
kus. Septyni dailininkai iš Švedi
jos, Norvegijos,'Vokietijos, Rusi
jos, Suomijos ir Lietuvos dvi sa
vaites gyveno ir dirbo sodyboje. 
Susikaupus daugiau darbų, sody
bos aplinkoje planuojama įkurti 
tarptautinį skulptūrų parką, o pa
veikslais išpuošti vilos “Ventai- 
nė” vidų. Pernai sodyboje gyveno 
ir dirbo 10 menininkų iš Švedijos, 
Norvegijos, Suomijos, Liuksem
burgo, Rusijos ir Lietuvos. Per 10 
dienų buvo sukurta daugiau kaip 
100 darbų, dalį jų menininkai pa
dovanojo šeimininkams.

Šiaulių spaustuvė “Titnagas” 
šiemet atšventė savo 80 metų ju
biliejų. 1923 metais ją įsteigė ne
priklausomos Lietuvos švietėjas, 
kultūrininkas ir publicistas, medi
cinos mokslų daktaras Jonas Šliū
pas. Per tą laiką spaustuvė keitė
si, modernėjo - nuo primityvių 
plokščiaspaudžių ir rinkimo ran
komis iki modernių spausdinimo 
mašinų ir nuolat tobulinamų poli
grafijos technologijų. “Titnage” 
spausdinami laikraščiai, žurnalai, 
knygos, brošiūros, etiketės, plaka
tai ir kt. Šiuo metu spaustuvėje 
dirba 75 darbuotojai.

Petro Abukevičiaus vardo 
premiją už geriausią metų filmą 
apie Lietuvos gamtą šiemet pelnė 
dokumentinio filmo Gulbių ežeras 
po debesiu kūrėjai: filmo režisierė 
Birutė Bražinskaitė, operatorius 
Kastytis Mačiūnas, scenarijaus 
autorius Selemonas Paltanavi
čius, direktorė Milda Skeirytė. 
Pirmieji apdovanojimai P. Abu
kevičiaus vardo 5,000 Lt. premija, 
kurią įsteigė Aplinkos ir Kultūros 
ministerijos bei Lietuvos televizi
ja, buvo 1999 ir 2000 m. doku
mentinių filmų apie gamtą auto
riui Vytautui Jankevičiui, jo gru
pės nariams Romantei Vyšniaus
kienei ir Vidmantui Blažiui; 2001 
m. laureatais tapo Vytautas Vit
kauskas ir Kęstutis Virbickas, o 
2002 m. Gintautas Alekna.

Kino režisierius, operatorius, 
gamtos filmų kūrėjas Petras Abu- 
kevičius, gimęs 1928 m. rugsėjo 8 
d., per savo kūrybinį laikotarpį 
sukūrė apie 40 filmų gamtos te
matika. Tarp jų žiūrovų pamėgti 
Meškutė Nida, Namai po dangaus 
žydryne, Stumbras, Juodasis gand
ras, Pilkasis kiškis, Baltoji gervė, 
keletas filmų apie vilkus. Tarp
tautinėje arenoje, kartu su Japo
nijos ir Rusijos kino bendrovėmis 
sukūrė meninį filmą apie vilkšunį 
Buran, su JAV televizija “Disco
very” - filmą Pilkasis vilkas, su 
D. Britanijos televizija “Survival” 
tris filmus apie Rusijos gamtą.

G.K.
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 S32-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................... 1.25%
180-364 d. term.ind...................... 1.55%
1 metų term, indėlius................. 1.75%
2 metų term, indėlius................. 2.00%
3 metų term, indėlius................. 2.35%
4 metų term, indėlius................. 2.75%
5 metų term, indėlius................. 3.05%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.50%
1 metų GlC-met. palūk............... 2.00%
2 metų GlC-met. palūk............... 2.25%
3 metų GlC-met. palūk............... 2.60%
4 metų GlC-met. palūk............... 3.00%
5 metų GlC-met. palūk............... 3.30%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 2.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 3.55%
Taupomąją sąskaitą iki............. 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................3.95%
2 metų........................4.00%
3 metų........................4.45%
4 metų........................5.00%
5 metų........................5.20%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK

JLhU KAINUOS 
jQ' ^3'/z% 

agi M-IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES

SCARLETT-EGLINTON, 3 miega
mųjų “condo”. Pasakiškai gražus 
vaizdas, matosi golfo aikštelė ir 
upė bei Toronto miestas. Visuo
se kambariuose kietos grindys, 
pagerinta virtuvė. Paskubėkit- po
mirtinis pardavimas. Prašo $229, 
500.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

416-879-4937

Tel. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

^MARGUTIS
4134 Dundas St. West, Toronto, ON, 
M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Paskutinė data 
kalėdiniams siuntiniams

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

Tel: (416) 233-4601
s*»oe» s*»oo-
•*off Tor I parcel

* coupon is valid only at "Marqutis-Pysanka" head office

Skautai-vyčiai jubiliejinėje LSS Kar. Mindaugo stovykloje Kalifornijoje š.m. rugpjūčio 6-16 d.d. Nuotr. R. Otto

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dos karių-taikdarių. Penkių va
landų viešnagė Afganistane bai
gėsi anksčiau nei numatyta, nes 
buvo pranešta apie galimą Ka
bulo bazės užpuolimą raketo
mis. Kanados kariai buvo pa
siųsti patikrinti radare pastebė
tos raketų bazės, bet tuoj patirta, 
kad pranešimas buvo nepagrįs
tas, ir jokios bazės nerasta. Ge
nerolas Andrew Leslie ir kariai 
buvo maloniai nustebinti Chre
tien parodytu draugiškumu ir 
drąsa lankantis Kabulo bazėje.

Liūtis Ramiojo vandenyno 
pakraštyje padarė milijoninius 
nuostolius. Per penkias dienas 
iškritus rekordiniam 485 mm 
kritulių kiekiui, apie 160 km 
nuo Vankuverio esantis Pember
ton, taip pat Whistler ir Squa- 
mish miestai, buvo atskirti nuo 
pagrindinių kelių. Tik pradedant 
atslūgti upėms ir atstačius tiltus, 
žmonės galėjo būti aprūpinti 
maistu ir kitomis būtinybėmis, 
tačiau elektrą ir dujų tiekimą 
atstatyti prireikė daugiau laiko. 
Naudojantis malūnsparnių pa
tarnavimu, buvo evakuojamos 
sodybos, ieškoma dingusių 
žmonių ir teikiama pirma pagal
ba bei būtiniausi buitiniai reik
menys. Spėjama, kad padaryta 
potvynio žala gali siekti 35 mln. 
dol.

Kanados tarptautinio bend
radarbiavimo ministerė Susan 
Whelan pranešė, kad iš 300 mi
lijonų dolerių, paskirtų Irako 
žmonių pagalbai, pirmasis šešta
dalis bus skiriamas vandens tie
kimui, sveikatos ir mokyklų rei
kalams. Pagalba eis per CARE 
ir UNICEF organizacijas, kurios 
yra anksčiau teikusios patarna
vimus Kanados projektams įgy
vendinti karų bei kitų nelaimių 
nualintuose kraštuose. Ši pagal
ba jau buvo paskirta dar prieš 
Jungtinių Tautų rezoliuciją pa
remti Irako ekonominiam atsi
statymui.

Federacinė valdžia ir Bri
tų Kolumbijos provincija pa
skyrė 62 milijonus dolerių Ra
miojo vandenyno rytinio pakraš
čio dugnui tirti. Yra tikimasi, 
kad apie 2007 metus bus už
baigta didžiausia pasaulyje vie
linių tinklų pagalba jungiama 
daugiapunktė jūros dugno stebė
jimo stotis. Ji pagelbės moksli
ninkams suprasti ir sekti jūros 
sroves, didžiuosius antplūdžius, 
galinius žemės drebėjimus, aud
ras ir tikslesnę komercinių žuvų 
gausą. Yra tikimasi, kad prie šio 
projekto prisidės ir JAV, kurios 
turi apie 200,000 kv. km. daž
nais žemės drebėjimais pasireiš
kusį plotą Vašingtono ir Orego
no valstijų pakrantėse. Numaty
tos dvi pagrindinės internetu su
jungtos stotys, kurios bus priei
namos universitetams, mokyk
loms ir net privatiems šiais duo
menimis besidomintiems as
menims.

Britų Kolumbijos šiaurėje 
gyveną čiabuviai, Haida gimi
nės atstovai, atgavo palaikus 
150-ties savo protėvių, kurie bu
vo muziejaus darbuotojų ir ar
cheologų prieš šimtmetį iškasti, 
nugabenti kelis tūkstančius kilo

metrų ir patalpinti Čikagos 
(JAV) muziejaus stalčiuose. 40 
haidiečių meldėsi, giedojo ir pa
gal savo papročius paruošė pa
laikus palaidojimui Kanadoje. 
Jie meldėsi ir už visus kitus 200, 
000 JAV muziejuose esančius 
kitų genčių palaikus.

Kompiuterių virusai vis 
persekioja elektroninio pašto 
vartotojus. “Bell Sympatico” 
tinklas aptarnauja daugiau kaip 
2,2 milijonus prenumeratorių ir 
kasdien persiunčia apie 10 mili
jonų laiškų, iš kurių apie 60% 
yra masiškai siunčiamo šlamšto 
(spam) arba virusais užkrėsti. 
“Sympatico” įspėjo visus prenu
meratorius apvalyti savo siste
mas ir apsidrausti nuo masiško 
siuntimo laiškų, arba tinklas bus 
uždarytas. Šiuo metu “Sympati
co” filtrai per dieną sustabdo 
apie 500,000 virusais užterštų ar 
šlamštinių elektroninių laiškų.

McGill universiteto profe
sorius Charles Taylor buvo ap
dovanotas Socialinių ir humani
tarinių mokslų tyrimų tarybos 
skiriamu aukso medaliu, kartu 
su 100,000 dolerių premija. Jis 
pasižymėjo asmens teisių ir 
bendruomeninės atsakomybės 
darbų išryškinimu, tapdamas 
vienu iš labiausiai žinomų filo
sofų. Jo darbai apima dirbtinį 
sumanumą, kalbą, socialinį ir 
moralinį elgesį ir daugiakultūri- 
nę veiklą. Jis rašė anglų ir pran
cūzų kalbomis, tačiau jo raštai 
jau yra išversti į daugiau kaip 20 
kitų pasaulio kalbų.

Oksfordo universiteto rū
syje buvo bandoma apsivalyti 
nuo užsilikusių baldų, nubluku
sių bylų ir apskritai nuo ugnies 
pavojų galinčio sukelti šlamšto. 
Labai atsitiktinai buvo aptikta 
35, labai gerai išsilaikę paveiks
lai iš 18-to šimtmečio. 11 iš jų 
buvo Niagaros krioklio, Kvebe
ko miesto, Montrealio, Švento 
Lauryno upės ir kiti vietovaiz
džiai, kurie turi didelę istorinę 
vertę. Jau dabar muziejų atsto
vai ir kolektoriai už juos siūlo 
110,000 dol. Šie paveikslai bu
vo piešti britų armijos karinin
ko, kuris, pagal to meto paprotį, 
žemėlapiuose ir užrašuose apra
šinėjo kariuomenės judėjimą ir 
tuo pačiu mėgino supažindinti 
anglus su tolimų kraštų gamto
vaizdžiais ir aplinka savo pieši
niuose. A. V.

Skautų veikla
• Spalio 3 d. skautininkų Da

nutės ir Petro Petrauskų namuose 
vyko vyr. skaučių įžodis. Dalyvavo 
30 vyr. skaučių ir 5 skautininkės: 
v.s.fil. R. Žilinskienė, v.s. Saplienė, 
v.s. E. Simonavičienė, ps. I. Punk- 
rienė ir tunt. ps. R. Baltaduonytė- 
Lemom. įžodžiui paruošė ps. K. 
Dambaraitė-Janovicz ir vyr. sk. 
vyr. si. V. Benotaitė penkias kandi
dates: R. Janušonytę, A. Krakaus- 
kaitę, V. Radžiūnaitę, J. Valiulytę 
ir E. Jučaitę. Įžodžiui vadovavo ir 
vyr. skaučių kaklaraiščius užrišo s. 
fil. Nijolė Simonavičienė, o gerąjį 
mazgelį - tuntininkė. Po sveikini
mų įžodžio dalyvės paežerėje sukū
rė laužą prie kurio vyko pasirody
mai, skambėjo dainos. Pabaigai 
Petrauskų namuose ps. Danutė vi
sas skaniai pavaišino. Tai pirmas 
po stovyklos “Romuvoje” toks mie
las vyr. skaučių pabendravimas su 
padidėjusiu gražiu vyr. skaučių 
prieaugiu. F.M.

• Tęsiant tradiciją kapų lanky
mo dieną skautininkai/skautininkės 
pagerbia mirusius skautus-tes pa
dėdami žvakutes ant jų kapų. Kvie
čiame galinčius pagelbėti susirinkti 
prie kapinių paminklo lapkričio 2 
d., 1 v.p.p. J.B.

Sportas |
Išvyka j Prancūziją
VHI-tosios Pasaulio lietuvių 

slidinėjimo žaidynės įvyks 2004 m. 
sausio 7-9 d.d. “Alpę d’Huez” sli
dinėjimo kurorte, netoli Grenoblio. 
Išvyką į šias žaidynes iš Amerikos 
organizuoja ir informacijas teikia: 
Gailė Ošlapaitė, P.O. Box 8247, 
Green Valley Lake, CA 92341, 
USA. Tel: 310-880-2952. E-paštas: 
gailutė@msn.com. Žaidynių varžy- 
bines informacijas teikia Algis Šė
kas, 20291 Deervale Lane, Hun
tington Beach, CA 92646, USA. 
Tel: 714-968-8124. Faksas: 909 
277-1082. E-paštas: isekas@octa. 
net ŠALFAS inf.

ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS
Metinis visuotinis sporto dar

buotojų suvažiavimas įvyks š.m. 
lapkričio 22, šeštadienį, 11 v. ryto 
Lietuvių Namuose Klyvlande, 877 
East, 185 St., Cleveland, OH. Tel. 
216 531-2131. Sporto klubams ir 
veikėjams yra išsiuntinėta detali su
važiavimo darbotvarkė. Norintys 
dėl jos pasisakyti yra prašomi 
kreiptis į SALFASS centro valdy
bos pirmininką Rimantą Dirvonį, 
20 Kane Court, Willowbrook, IL 
60527-2263, USA. Tel. ir faksas 
namų: 630-789-0529. Tel. darbo: 
312-733-7000, Ext. 6695. Faksas 
darbo: 312-432-7104. E-paštas: 
rdirvonis@hotmail.com

SALFASS-gos centro valdyba

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term. Indėlius 
2.35% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.30% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.25% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind.
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.55% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų........................3.95%
2 metų........................4.00%
3 metų........................4.45%
4 metų........................5.00%
5 metų........................5.20%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

APLANKYKITE MŪŠI) TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikla nuo pirmadienio Iki penktadienio tarp 9 v.r. Ir

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

Žinios iš
KREPŠINIS: Po aštuonių 

rungtynių^ LKLygoje į viršų iškopė 
Kauno “Žalgirio” klubas, kuriame 
jau porą kartų žaidė ir garsusis 
centras Arvydas Sabonis. Vilniaus 
“Lietuvos telekomo” moterų ko
manda pirmąsias Eurolygos B gru
pės varžybas pradėjo su pergale 
77:73, įveikusi Prancūzijos “Olym
pic” komandą.

IMTYNĖS: Gomel (Gudija) 
vykusiose tarptautinėse graikų-ro
mėnų imtynių jaunių varžybose 
pergalę (iki 76 kg) iškovojo L. 
Adomaitis. Praėjusių metų Europos 
čempionas E. Venckaitis (iki 46 kg) 
taip pat iškovojo pergalę. A. Putna 
(iki 50 kg) buvo trečias. Komandų 
įskaitoje Lietuvos imtynininkai tarp 
260 dalyvių užėmė antrąją vietą.

ŠACHMATAI: Lietuvos šach
matininkės iškovojo penktąją vietą 
Bulgarijoje vykusiose Europos ko-

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų) 

a Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Lietuvos
mandų pirmenybėse. Vyrų varžy
bose lietuviai tarp 37 klubų užėmė 
33-iąją vietą

SAŠKĖS: tarptautinių šaški
ninkų varžybų Olandijoje nugalėto
ju dešimties meistrų grupėje tapo 
lietuvis E. Petryla, surinkęs 14 taš
kų iš 18 galimų.

ORIENTAVIMASIS: Lietuvos 
sporto taurės varžybose Pabradėje 
varžėsi per 550 sportininkų iš Lie
tuvos, Suomijos, Švedijos, Latvijos 
ir Estijos. Susumavus dviejų dienų 
varžybų rezultatus, vyrų grupėje 
nugalėtoju tapo E. Voveris (Vil
niaus “Ąžuolas”). Antrąją vietą už
ėmė S. Ambrazas (Šiaulių “Sa
kas”), trečiąją - N. Šulčys (Vil
niaus “Perkūnas”). Moterų grupėje 
nugalėtoja tapo J. Ražaitienė (Kau
no “Medeina”); antra - 1. Sargauty- 
tė (“Perkūnas” / “Sietyno” SM), 
trečia - I. Valaitė “(Ąžuolas”).

ŽIRGŲ LENKTYNĖS: Balti
jos taurės ristūnų žirgų lenktynėse 
Širvintų hipodrome pirmą vietą už
ėmė Estijos rinktinė, laimėjusi per
galę komandų ir asmeninėje įskai
toje. Antri liko Lietuvos, treti - 
Latvijos atstovai.

ŠOKIAI: Vilniaus sporto rū
muose surengto pasaulio jaunių (iki 
16 metų) sportinių šokių Pietų 

Amerikos čempionato nugalėtojais 
tapo Natanas Rosicanas ir Andra 
Vaidilaitė. Jų garbei skambėjo ne 
Lietuvos, o Kanados himnas. Taip 
atsitiko todėl, kad jie šiuo metu gy
vena Kanadoje ir yra šių metų Ka
nados čempionai. V.P.
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

I
 — . — . rn. i nnn Bilietus prašau atsiimti, j tolimes-

161. lOrOnie 410 Uul~4oUu nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
msn.com
mailto:rdirvonis@hotmail.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Lietuvos karininkai Kanadoje
VYTAUTAS PEČIULIS

Nuo 1995 metų į Kanadą at
vyksta Lietuvos karinių pajėgų 
karininkai mokytis anglų ir 
prancūzų kalbų. Karininkai On
tario provincijoje mokosi Kana
dos kariuomenės stovykloje 
Camp Borden. Kadangi Toronto 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa su 
karininkais bendrauja ir, esant 
reikalui padeda, apie juos žino
ma daugiausia.

Per aštuonerius metus šioje 
stovykloje buvojo 105 karinin
kai ir du civiliai krašto apsaugos 
pareigūnai. Jų tarpe buvo 2 ge
nerolai, 10 pulkininkų, 14 pulki
ninkų leitenantų, 25 majorai, 33 
kapitonai, 17 vyresnių leitenan
tų ir 4 leitenantai. Iš jų - trys 
kunigai kariuomenės kapelionai: 
Kauno puskarininkių mokyklos 
kapelionas kun. kpt. Saulius 
Kasmauskas, Tauragės batalio
no kapelionas kun. kpt. Remigi
jus Monstvilas ir Alytaus bata
liono kapelionas kun. kpt. Re
migijus Butkevičius. Kapelionai 
anglų kalbos yra pramokę Lietu
voje, Kanadoje mokosi kapelio
nų kursuose. Vienas karininkas 
buvo atvykęs į karo policijos 
kursus. Įvardinti karininkai mi
nėtus laipsnius turėjo mokyda
miesi Kanadoje. Daug iš jų bu
vo pakelti į aukštesnio laipsnio 
karininkus ir tarnauja aukštesnė
se pareigose. Keletas yra išėję į 
atsargą. Keletas jų tarnauja kraš
to apsaugos ministerio pavaduo
tojais ir patarėjais.

Šiuo metu Camp Borden 
mokosi: pik. Gintaras Veromė- 
jus, pik. Itn. Gintaras Ažubalis, 
pik. Itn. Mindaugas Grigaliūnas, 
pik. Itn. Sergėjus Draščiukas, 
mjr. Vilius Jurgelevičius, mjr. 
Kęstutis Jankauskas, mjr. Gedas 
Strepetka ir kpt. kun. Remigijus 
Butkevičius.

Pagal mokyklos tradiciją 
būna rengiama tautybių diena. 
Šios lietuvių grupės diena buvo 
spalio 9. Parodą paruošti padėjo 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa. Kuopos moterys - Irena 
Paznėkienė ir Anelė Pajaujienė, 
vadovaujamos Irenos Pečiulie
nės, paruošė parodos rodinių ir 
maisto stalus. Maistą pagaminti 
padėjo parodoje nedalyvavusios 
šaulės — Bernadeta Pečiulienė ir 
Aldona Stungurienė bei kulinarė

Toronto pensininkų klubo choras “Daina”, švenčiantis savo veiklos 
devynerių metų sukaktį, su vadove, dirigente sol. Lilija Turūtaite 
(viduryje)

■ Š y p s
Tarnyba

Padavęs prašymą tarnybai 
gauti kandidatas užpildo anketą: 
Ankstyvesnė tarnyba? - Kariuo
menėje.

Kur anksčiau dirbęs ir ką? 
Atlikau karinę tarnybą.

Kokią pareigą atlikai? Mo
kiausi kariauti.

Kodėi buvai atleistas? - 
Kad nebuvo karo.

Už nieką
Kalbasi du kaliniai:
- Už ką sėdi?
- Už nieką. Visi taip sako, bet, 

aš tikrai už nieką. Pavogtoj pinigi- 
7, WSSSSSSJ

Gandrai džiaugiasi gražia aplin
ka savo lizde Auslo kaime prie 
Zarasų Nuotr. I. Ross

Janina Gurklienė. Didžiausia 
našta teko Irenai Pečiulienei, 
kuri pagamino šakotį, skruzdė
lyną, grybus ir kitus skanėstus. 
Grybų dažymo talkoje padėjo 
šaulė Vida Baltrušaitienė ir Al
dona Stungurienė.

Lietuvių skyriaus stalą puo
šė aukštas šakotis, “skruzdėly
nas”, aplipęs skruzdėmis, pinti
nė baravykėlių, napoleonas ir 
kitos gėrybės. Gauta iš lankyto
jų geri atsiliepimai, patirtas jų 
susidomėjimas mūsų maistu. 
Tautiniais drabužiais pasipuošu
sios Vilija Pečiulytė ir Julija Ši- 
monėlytė žavėjo lankytojus, nes 
dauguma norėjo su jomis foto
grafuotis, pasikalbėti ir buvo 
kviečiamos atsilankyti kitų tau
tybių skyriuose.

Šalia karininkų, parodoje 
lankėsi 19 lietuvių: KLB krašto 
valdybos pirmininkė Rūta Ži
linskienė, prel. Jonas Staškevi
čius, KLB raštinės vedėja Jolan
ta Stasiulevičienė, Toronto Mai
ronio mokyklos vedėja Aldona 
Šimonėlienė, Toronto Lietuvių 
Namų valdybos atstovas Ernes
tas Steponas, trys moterys iš 
Lietuvos ir kiti tautiečiai.

Paroda pavyko, nes ją ren
gusi Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa gavo finansinės para
mos iš KLB krašto valdybos ir 
asmeninę auką iš valdybos pir
mininkės. Auka parėmė KLB 
Toronto apylinkės valdyba ir 
Toronto Lietuvių Namų moterų 
būrelis. Belieka pasidžiaugti ir 
dėkoti už supratimą ir paskirtas 
aukas. Vienai šaulių kuopai būtų 
sunku atstovauti mūsų tautai, 
bet bendromis jėgomis daug ką 
galima geriau nuveikti.

Įvairumas ryškėja, kai salėje 
pasirodo visų dalyvaujančių 
valstybių karininkai, apsirengę 
savomis uniformomis. Mokosi 
ir parodoje dalyvavo šių valsty
bių karininkai: Albanijos, Bul
garijos, Čekijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu
nijos, Rusijos, Slovakijos, Slo
vėnijos, Tailando, Makedonijos, 
Vengrijos ir Ukrainos.

Kanados valdžia šiuos kal
bos kursus finansuoja Šiaurės 
Atlanto Sąjungos programų rė
muose. Tai didelė parama Rytų 
Europos valstybėms, iš kurių 
dalis yra pakviestos į Šiaurės 
Atlanto Sąjungą narėmis.

e n o s
nėj neradau nei cento.

♦ * *
Žmona vyrui sako reikia nusi

pirkti užuolaidas, nes prieš mūsų 
langą jauni vyrukai gali pamatyti 
mane nuogą.

- Kam leisti pinigus, jei jie tave 
pamatys be rūbų, patys nusipirks 
užuolaidas.

* * *
Telefono skambutis, kitame 

laido gale pakelia ragelį.
- Alio, sakykite prašau, su kuo 

aš kalbu?
- Aš esu Bill Gates.
- Oi dovanokite, nepažinau, 

būsite turtingas.
* * *

Kaimas. Prie pirkios moteris 
skaldo malkas, o jos vyras guli ha
make ir rūko. Pro šalį praeidamas 
žmogus užklausia:

- Kaip čia taip? Žmona viena 
dirba ir dar vyriškus darbus, o tu 
guli ir nepadedi jai?

- O jei staiga karas, o aš pa
vargęs.

* * ♦
Praeivis, davęs gatvėje išmaldą 

elgetai, sarkastiškai paklausė:
- Tai ką, dabar tau geriau gy

venti?
- Žinoma, kad geriau. Dabar 

žmogus gali laisvai kalbėti, kad gy
venam blogiau.

Parengė Stasys Prakapas

Tautybių dienos parodoje Camp Borden. Iš kairės: mjr. Gedas Strepetka, pik. Itn. Sergėjus Draščiukas, 
Julija Šimonėlytė, mjr. Kęstutis Jankauskas, pik. Gintaras Veromėjus, pik. Itn. Mindaugas Grigaliūnas, Vi
lija Pečiulytė, mjr. Vilius Jurgelevičius ir pik. Itn. Gintaras Ažubalis Nuotr. V. Pečiulio
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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.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Tautybių parodoje Camp Borden Kanados kariuomenės stovykloje Lietuvos karininkai ir dalis dalyvavusių 
lietuvių b Nuotr. V. Pečiulio

GYDYTOJOJJZRASAI
Nelemtas dviejų ligų derinys

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Užmerkiu akis, mintyse pra

plaukia medicinos fakultete pra
leistos dienos, profesorių veidai, 
egzaminai, koliokviumai, anato- 
mikumas, chemijos laboratori
jos, darbas įvairiose klinikose, 
ligoniai ir sunkus, labai sunkus 
darbas, gilinantis į sveikatos bei 
ligų paslaptis. Tačiau visa tai 
jau praeitis, nes šiandien - 1956 
m. vasarą - man ir žmonai Vil
niaus universiteto rektorius di
džiojoje auloje įteikė gydytojų 
diplomus. Jie jau namie, padėti 
ant rašomojo stalo, šalia gėlių. 
Žmona miega, nes ji gerokai pa
vargusi: per valstybinius egza
minus gimė Jonukas. Bet dabar 
ir jis ramiai “pučia dūdą”.

Kartu su diplomais gavome 
ir du žalius lapelius. Tai pasky
rimai dirbti Birštono kurorto sa
natorijoje. “Taigi, - jau vangiai, 
bet vis dar rezgiau mintį, - gyve
nimo pradžia tokia, apie kokią ir 
svajojau, besimokydamas pas
kutinėse Ukmergės gimnazijos 
klasėse ir medicinos fakultete. 
Be abejo, kartu su praktiniu dar
bu vykdysiu ir mokslinius tyri
mus...” Tokios ar panašios buvo 
mano paskutinės mintys, prieš 
nugrimztam į palaimingą miegą.

Naktį buvo prabudęs Jonu
kas, bet aš miegojau ir miego
jau. Tačiau vėliau, nors ir neno
romis, teko prabusti, nes kitame 
kambaryje, kur gyveno tėvai ir 
sesuo, išgirdau negarsų, bet rim
tą, dažnai verksmo pertraukiamą 
pokalbį. Pramerkęs akis išvydau 
prasidedančią naują ir gražią 
dieną. Bet nuotaika nebuvo ge
ra, tėvų kambaryje balsai nera
mino. Po kelių akimirkų atsidū
riau pas juos.

Nustebau pamatęs tokį 
ankstyvą rytą savo pusbrolį. Tė
vų veidai buvo liūdni, o pusbro
lio, kiek vyresnio už mane, vei
das buvo apimtas nerimo. Nors 
esame artimi giminės, ir visi gy
venome Vilniuje, matydavomės 
retokai, nes, kaip mes “prapul- 
davome” klinikose, taip jis su 
žmona savo darbuose.

Tuoj pat išaiškėjo pusbrolio 
ankstyvo apsilankymo tikslas. 
Pasirodo, kad jie laukėsi įpėdi
nio, ir žmoną, kuri iki šiol jautė
si visai pakenčiamai, šią naktį 
ištiko persileidimas. Ją greitoji 
medicinos pagalba patalpino 
gimdymo klinikoje. Pusbrolio 
žodžiais, žmonos būklė kaskart
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

vis blogėja, o budintis gydytojas 
bei iš ryto susirinkę kiti specia
listai jį ramina, kad žmona po 
keleto dienų pasijaus gerai ir 
bus išrašyta namo.

Tokios “geros” prognozės 
neramino. Pažadinau žmoną ir 
pradėjome neakivaizdinį “konsi
liumą”. Toks klinikinės būklės 
aptarimas medicininiu požiūriu 
yra klaida. Tąjau žinojome. Ta
čiau žinojome ir tai, jog kalbė
tis, tartis, svarstyti - visada nau
dinga.

Taigi paaiškėjo, kad pus
brolio žmona, tada turėjusi tik 
20 metų, nuo vaikystės serga 
plaučių tuberkulioze, kurios sta
dija dabar esanti neaktyvi. Man 
švystelėjo mintis, kad nėštumas 
galėjo tuberkuliozės procesą su
aktyvinti. Keletą kartų gana il
gai (po 4-6 mėnesius) ji Tuber
kuliozės institute gydydavosi 
streptomicino, kalcio ir vitami
nų injekcijomis. Tuomet jai bū
davo pakilusi kūno temperatūra, 
stipriai prakaituodavo, degdavęs 
veidas, purtydavo šaltis. Todėl 
mes vienbalsiai padarėme išva
dą, jog kažko panašaus, t.y. tu
berkuliozės paūmėjimo, esama 
ir dabar. Galimas daiktas, kad 
nėštumas bei persileidimas tokį 
proceso paūmėjimą ir sukėlė, 
nors galėjo būti ir atvirkščiai. 
Kur čia priežastis, o kur pasek
mė, galėtų parodyti tik nuodug
nus pacientės klinikinis ir spe
cialus ištyrimas. (Deja, po kele- 
rių metų praktinio darbo supra
tau, kad šį ryšį nustatyti ne
lengva, o kartais ir neįmanoma).

Nedelsdamas telefonu išsi
kviečiau automobilį ir su pus
broliu išvykome į gimdymo na
mus. Susiradau pacientės gydy
toją ir buvau jo palydėtas į gim
dymo patologijos skyrių. Trum
pai pasikalbėjęs su gydytoju su
pratau, kad apie plaučių tuber
kuliozę jis dar nieko nežino, o 
įvykusį persileidimą laiko savai
miniu (ordinariniu), nors apskri
tai pacientės būklę vertina kaip 
nelengvą.

Bendroje palatoje gulinčios 
pusbrolio žmonos veidas liudijo, 
kad ji iš tikrųjų jaučiasi blogai. 
Prie lovos esančiame lapelyje • 
buvo pažymėta, kad jos kūno 
temperatūra siekia 38.8°C. Buvo 
pablyškusi, prakaituota, veido 
bruožai paaštrėję, akys išblėsu- 
sios. Kadangi klinikos gydytojas 
man buvo davęs baltą chalatą, o 
gydytojo diplomą jau turėjau, 
tuoj pat su atsineštu fonendos- 
kopu ėmiausi auskultuoti (klau
syti) plaučių darbo ir ieškoti 
karkalų, to nuolatinio tuberku
liozės ar šiaip jau kitų plaučių 
ligų simptomo. Tačiau jokių 
karkalų neišgirdau. Pacientės 
kvėpavimą vertinau kaip norma
lų, t.y. tokį, kokį gydytojai vadi

na vezikuliniu. Širdies tonai gir
dėjosi kiek dusloki, tačiau aiš
kūs ir švarūs. Išmatavau arterinį 
kraujospūdį: jis buvo 130/85 
mmHg ribose. Krūtinės ląstos 
stuksenimas (perkusija) davė vi
siškai normalų plaučių garsą, 
bet kokio paduslėjimo, liudijan
čio plaučių eksudaciją (skysčio 
susikaupimą plaučių alveolėse 
ar pleuros ertmėje) nebuvo.

Reikėjo ištirti plaučius rent- 
genoskopiškai, taip pat atlikti 
rentgeno nuotrauką. Štai to ir 
nutariau paprašyti gydytojų.

Nusiraminti dėl to, kad 
plaučių veikla yra normali, ne
galėjau. Tad kur gi paūmėjusi 
plaučių tuberkuliozė, kurią 
prognozavome? Kalbėjausi su 
paciente toliau. Suprantama, jai 
galėjo išsivystyti ir ekstrapul- 
moninė tuberkuliozė (t.y. ne 
plaučių, bet kitų organų, kaip 
pvz. inkstų arba limfinių žarny
no pasaito mazgų), tačiau, ta
čiau... Žodžiu, su tuberkulioze 
man kažkas nesirišo.

Apie galimą sepsį (bakterinį 
kraujo užkrėtimą) galvojau dar 
važiuodamas į gimdymo namus. 
Suprantama, tokio baisaus spėji
mo pusbroliui nepasakiau. Sep
sio diagnozę galėtų patvirtinti 
tik paimtas iš kraujo pasėlis, bet 
šis tyrimas truktų keletą dienų. 
Pagaliau prie šios diagnozės vi
sada bus galima grįžti, - mąs
čiau ir tuo pat metu šnekėjausi 
su giminaite toliau.

Gerieji mano mokytojai tuo 
laiku buvo garsūs Lietuvos pe
dagogai, mokslininkai ir patyrę 
klinicistai. Tai visų pirma prof, 
dr. M. Marcinkevičius, doc. dr. 
M. Krikštopaitis, prof. dr. J. 
Kairiūkštis, doc. dr. J. Misūra, 
prof. dr. L. Laucevičius. Kaip 
susitarę visi jie nuolat mums sa
kydavo, kad ypač daug informa
cijos duoda ne tik paciento ap-

Toronto-Mississaugos Anapilio parapijos vaikų choras “Angeliukai”, vadovaujami muzikės L. Turūtaitės, 
pasirodo visuomenei įvairiomis progomis Nuotr. G. Paulionienės

DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ALGIS S. PACEVICIUS PACE, s sc.. u.a 

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W. 

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809

žiūrėjimas, bet ir jo gyvenimo, 
ligos anamnezė (paties paciento 
ir jo artimųjų suteiktos žinios 
apie susirgusį asmenį, apie jo 
šeimos, buities, darbo sąlygas, 
elgseną, įpročius, tarp jų ir 
kenksmingus).

Taigi kalbėjomės toliau. 
Nors mačiau, kad pacientė pra
dėjo jaustis dar blogiau, nes ma
no vedamas pokalbis ją nuvargi
no, vis dėlto paprašiau, kad ji 
beveik chronologiškai, nuosek
liai, su visomis detalėmis papa
sakotų, ką veikusi per praėjusias 
3-4 savaites.

Štai čia ir pradėjo kažkas 
aiškėti. Pasirodo, kad prieš dvy
lika dienų per vieną pietų per
trauką ji buvo nuėjusi į turgų ir 
ten pirkusi vyšnių, kurių neiš
kentė neparagavusi dar nenu
plautų. Praėjus keturioms die
noms, iš lėto, be aiškios priežas
ties jai pradėjo skaudėti galvą, 
sumažėjo apetitas, atsirado ne
miga. Visa tai ji siejo su pervar
gimu darbe, o aš - su vyšnio
mis. Tad ėmiau tirti pacientės 
pilvo ertmės organus (vykdžiau 
jų apčiuopą). Didžiausią įtarimą 
sukėlė ant pilvo ir šonų segtuko 
galvutės dydžio odoje esantys 
paraudimai (rozeolės). Pacientės 
liežuvis buvo sausokas, padeng
tas nešvarios spalvos apnašo
mis. Taip pat išaiškėjo, kad pa
cientė viduriavo.

Atsisveikinęs su paciente, 
nuėjau pas jos gydytoją ir, pasi
dalinęs savo klinikiniais įtari
mais, prašiau iškviesti infekcio- 
nistą, kuris atvyko ir rado vidn- 

rių šiltinę. Pacientė tą pačią die
ną buvo perkelta infekcinėn li
goninėn.

Sunku suprasti, kad turguje 
vyšnias pardavinėjantis žmogus ‘ 
sunkiai sirgtų ir, nežiūrint į tai, 
dar sugebėtų dirbti. Tačiau tai 
gerai paaiškina epidemiologijos 
pagrindai. Pasirodo, šia liga per
sirgęs žmogus gali po specifinio 
gydymo, o kartais net ir savai
me, pasveikti. Bet pasveikęs ne
retai jis tampa bakterijų nešioto
ju. Tokiu atveju, jausdamasis vi
sai gerai, jis gali apkrėsti kitus 
asmenis, ypač jeigu šie nesilaiko 
sanitariniu-higieniniu reikalavi
mų, t.y. kruopščiai nenuplauna 
virintu pratekančiu vandeniu 
vaisių ar daržovių, prieš valgį 
nesiplauna rankų. Taip pvz. 
prieš keletą metų Alytaus pieno 
kombinate kilo dizenterijos pro
trūkis. Tyrimais buvo nustatyta, 
kad grietinėlę užkrėsdavo bakte
rijų nešiotoja per nešvarias 
rankas.

Tolimesnis pusbrolio šei
mos gyvenimas susiklostė gerai. 
Žmona pasveiko, jie susilaukė 
vaikų, pragyveno netrumpą ir 
prasmingą gyvenimą. Gyvena 
tokį gyvenimą ir toliau.

Aprašytas klinikinis atsitiki
mas liudija, kad gydytojas neturi 
pasiduoti pirmam įspūdžiui, jam 
neturi daryti įtakos klinikos spe
cifika ir jos autoritetas. Taip pat 
niekas “nedraudžia” sirgti ir ke
liomis ligomis iš karto. Pavyz
džiui, sanatorijoje esu gydęs se
nuką. kuriam buvo diagnozuo
tos net šešios įsisenėjusios ligos.

t



TORONTO
Anapilio žinios

- Praeitą savaitgalį mūsų šven
tovėse pamaldas laikė ir pamokslus 
sakė iš Borden karo bazės atvykęs 
Alytaus įgulos karo kapelionas kpt. 
kun. Remigijus Butkevičius.

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

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

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

- Ryšium su kapinių lankymo 
diena, ateinantį savaitgalį Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios 
bus lapkričio 1, šeštadienį, 2 v.p.p.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokoms vaikučiai regis
truojami šiokiadieniais klebonijoje 
tel. 905 277-1270, o sekmadieniais 
po Mišių - zakristijoje.

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

- Mišios lapkričio 2, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Zenkevičių ir 
Vasiliauskų mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje lapkričio 1, šeštadienį, 2 
v.p.p. už Vasagos apylinkės miru
sius lietuvius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje lapkričio 1, 3 v.p.p. už 
a.a. Benediktą Cvirką.

Išganytojo parapijos žinios
- Išganytojo parapija sveikina 

Prisikėlimo parapiją bei jos kleboną 
kun. Augustiną Simanavičių, OFM, 
50 metų jubiliejaus proga.

- Sekmadienį, lapkričio 2, 
11.15 v. ryto pamaldos su Šv. Ko
munija. Pamaldų metu vyksta sek
madienio tikybos pamokos vaiku
čiams.

- Sekmadienį, lapkričio 9, po 
pamaldų įvyks Moterų draugijos 
susirinkimas šventovės patalpose.

- .50 metų jubiliejaus proga Iš
ganytojo parapijai paaukojo: KLB 
Toronto apylinkė 200 dol.; Danutė 
ir Leonas Garbaliauskai 100 dol.; 
Giedra ir Rimas Paulioniai 100 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

KLB žinios
- KLB krašto valdyba dėko

ja kredito kooperatyvui “Para
ma” už $7000 auką.

- KLB 18-osios krašto tary
bos 3-oji sesija įvyks š.m. lap
kričio 8 d. (žiūr. skelbimą).

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 26 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 165 svečiai. Pra
nešimą padarė LN valdybos narys 
T. Stanulis.

- Lietuvių Namų valdybos po
sėdis - lapkričio 20, ketvirtadienį, 
7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

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

- Lietuvių Namų administraci
ja ieško tarnautojo, galinčio dirbti 
pilną laiką bare “Lokys”. Prašymus 
įteikti LN raštinėje arba skambinti 
dėl informacijos tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: a.a. 

J. Pakalnienės atminimui po $20 - 
M. Radžiūnai ir E. Bočkienė. Kop
lyčios įrengimui $100 aukojo J. J. 
Šarūnai ir $100 - G. Servage. Ak
variumui $500 aukojo E. D. R. Ai
derton. A.a. S. Matulevičienės at
minimui aukojo: $60 - T.B. Stanu- 
liai; $50 - D. G. Sakai, G. V. But- 
kiai; $25 - J. Rinkūnienė, po $20 -
A. D. Keršis, J. Pacevičienė, L. 
Matulevičienė, R. G. Paulioniai, P.
B. Čeponkai, S. A. Ciplijauskai, B. 
Stalioraitienė, E. Šlekys, O. Ra- 
zauskienė, 1. A. Zalagėnai, P. J. Že
maičiai, A. Augaitienė; $10 - A. 
Jurkšaitienė.

- Besidomintys Slaugos na
mais informaciją gali gauti interne
te www.labdara.ca

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

Tikinčiai Lietuvai $100 au
kojo E. S. Markauskai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 -1. P. Girniai; $40 
- B. Patrick.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Toronto arkivyskupas kardi

nolas A. Ambrozič, dalyvavęs para
pijos 50-mečio šventėje, aplankė ir 
šalia esančius “Labdaros” slaugos 
namus, dalyvavo priėmime parapi
jos salėje.

- Kitas parapijos 50-mečio 
renginys bus Sriubos vakaronė, or
ganizuojama parapijos tarybos lab
daros sekcijos lapkričio 23 d., daly
vaujant Lietuvos kardinolui A. 
Bačkiui.

- Šį šeštadienį, lapkričio 1, 
kun. Julius Sasnauskas, OFM, “Vil
nius Manor” patalpose ves uždaras 
rekolekcijas moterims ir vyrams, 
kurios prasidės 9 v.r. ir tęsis iki 
vakarienės. Sekmadienį kun. Julius 
sakys pamokslus per visas Mišias.

- Dar registruojamas jaunimas 
Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramento pasiruošimo pamo
koms. Skambinti į parapijos raštinę 
416 533-0621.

- Šis šeštadienis yra mėnesio 
pirmasis. Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi Rožiniui ir Mišiom 
parapijos šventovėj 10.30 v.r.

- Spalio 25 d. su maldomis iš 
laidotuvių koplyčios į krematoriu
mą palydėtas a.a. Leonardas Kirki- 
lis, 79 m. Jo palaikai bus laidojami 
Lietuvoje su visomis religinėmis 
apeigomis. Paliko žmoną Vandą. 
Spalio 27 d. palaidota a.a. Veronika 
Aleknavičienė, 89 m. Paliko dukras 
Aldoną ir Berthą, brolius Juozą ir 
Kazį Pajaujus su šeimomis. Spalio 
28 d. palaidota a.a. Elvira Šelmie- 
nė, 69 m. Paliko vyrą Antaną.

- Žodis tarp mūsų, lapkričio ir 
gruodžio mėnesių knygutės yra padė
tos šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Parapijoj vykusiame vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavime, ap
mokėjus visas išlaidas, liko $12,615.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
2: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Joną Bal
trušaitį ir Gegužių šeimos mirusius; 
10.30 v.r. už Vėlinių novenai pa
vestas .sielas, už a.a. Mariją Leikū- 
nienę ir jos šeimos mirusius, už a.a. 
Eleną Pivorienę, už Didžbalių šei
mos mirusius artimuosius ir drau
gus; 12 v.d. už a.a. Magdaleną 
Pranskevičienę.

Auksinė sukaktis
Prisikėlimo parapijos 50 

metų jubiliejus atšvęstas iškil
mingu pokyliu šeštadienį, spalio 
25 ir Toronto arkivyskupo kar
dinolo A. Ambrozič koncele- 
bruotomis Mišiomis sekmadie
nį, spalio 26.

Šeštadienio pokylis prasidė
jo 5 v.p.p. su kokteiliais ir už
kandėliais kavinėje, o 6 vai. jau 
susirinko pilna salė svečių, susė
dusių prie įspūdingomis gėlėmis 
papuoštų stalų. Pradžiai žodį 
tarė parapijos tarybos pirminin
kė Jūratė Neimanienė, kuri visus 
šiltai pasveikino ir išvardijo at
vykusius garbės svečius. Žodžiu 
sveikino Lietuvos kankinių pa
rapijos pirmininkas Rimas Pau- 
lionis, Kanados lietuvių ben
druomenės krašto valdybos pir
mininkė Rūta Žilinskienė, buvęs 
Prisikėlimo parapijos ilgametis 
klebonas kun. Placidas Barius, 
OFM. Raštiški sveikinimai gauti 
iš Lietuvos ambasadorės Kana
doje Sigutės Jakštonytės, gene
ralinio garbės konsulo Hario 
Lapo, Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos vienuolijos 
seselių, o telefonu sveikino Lie
tuvos pranciškonų provincijolas 
kun. Benediktas Jurčys, OFM. 
Dalyvaujantiems parapijos tary
bos buvusiems pirmininkams bu
vo prisegtos gėlės kaip simbo
liška padėka už rūpestį ir darbą 
vadovaujant parapijos veiklai.

Spausdintoje programoje įra
šyta, kad linksmoji dalis buvo 
surežisuota muz. Dalios Viskon- 
tienės. Ją pristatė Darius Kuras 
ir Aleksandra Valaitytė. Choras 
“Volungė” padainavo gražių ro
mansų (aranž. N. Sinkevičiūtės), 
akompanuojant muz. Jonui Go- 
vėdui. Choristai, apsirengę po
kario madomis, priminė parapi
jos steigimo laikotarpį. Solistės 
Anita Puodžiūnienė ir Danguolė 
Radtke padainavo klebonijos 
katės Žibutės pagerbimo dainą 
Miau. Dar juokingesnė buvo šių 
parapijos solisčių ir muz. Dalios 
Viskontienės sudainuota Esame 
draugės trys, daina apie draugiš
ką muzikių konkurenciją, pagal 
muziką iš veikalo Mikado. Rasai 
Poskočimienei akompanuojant 
akordeonu, J. Govėdui prie pia
nino, dainomis ir vaidinimėliu 
puikiai pasirodė parapijos jauni
mo choras, kuriam publika plojo 
ir padėkojo atsistojimu. Progra
ma nuteikė dalyvius itin pakilio
je ir linksmoje nuotaikoje valgy
ti skaniai paruoštus patiekalus. 
Prieš vakarienę maldą sukalbėjo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Eisena iš Lietuvos kankinių šventovės Mississaugoje su jubiliejiniu kryžiumi į Šv. Jono lietuvių kapines, 
minint parapijos 75 metų sukaktį Nuotr. K. Baliūnaitės

B MONTREAL

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
A 18-tosios KRAŠTO TARYBOS 3-ioji SESIJA

įvyks 2003 m. lapkričio 8, šeštadienį,
"V- Anapilyje, Parodų salėje, Mississaugoje

9 v.r. - REGISTRACIJA; 9.30 v.r. - ATIDARYMAS, sveikinimai, komisijų sudarymas, 
pranešimai; 12 v.d. - PIETŪS; 1 v.p.p. - KANADOS pilietybės ir imigracijos minis
terijos atstovo S. Boujikian pranešimas įsikūrimo reikalais ir diskusijos; 2.30 v.p.p. - 
KLB STATUTO pakeitimų pristatymas; 4 v.p.p.- UŽDARYMAS.

Visuomenė kviečiama dalyvauti KLB KRAŠTO VALDYBA

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

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

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis susirinkimas įvyks š.m. 
lapkričio 6, ketvirtadienį, 7.30 
v.v. Tėviškės žiburių patalpose.

Jau devyneri metai, kai 
pensininkų klubo choras “Dai
na” sėkmingai gyvuoja, savo 
koncertais ir savo gražiomis dai
nomis bei giesmėmis džiugina 
klausytojų širdis. Lankydamasi 
lietuviškuose telkiniuose JAV ir 
Kanadoj, o taip pat ir Lietuvoj, 
dėka nenuilstamų, dainą mylin
čių žmonių, ši grupė prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo.

Nuo choro įsikūrimo dar 
dainuoja: Onutė Krasauskienė, 
Dzėja Klibingaitienė, Sofija Dil- 
kienė, Vaclovas Karnilavičius, 
Vladas Šlenys. Vėliau prisijun
gė Onutė Ražauskienė, Elena 
Firavičienė, Vida Baltrušaitienė, 
Emilijus Bartminas, Vytautas 
Palilionis, Kazimieras Pajaujis, 
Jonas Nešukaitis ir choro pirmi
ninkas Vytautas Mašalas.

Vadovė Lilija Turūtaitė dė
koja, kad atvežta dainų skrynia 
yra atidaryta, ir dainos sklinda 
mūsų tarpe. Dainos mylėtojai, 
atsilankę į mūsų rengiamą kon
certą, visiems suteiks džiaugsmo. 
Visi laukiami lapkričio 9 dieną, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose, vam

Pokylio pabaigoje padėkos žodį 
tarė klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, išreikšda
mas pasididžiavimą savo para
pijiečiais ir džiaugsmą jų daly
vavimu bei prisidėjimu prie pa
rapijos veiklos.

Sekmadienį pilnoje švento
vėje 3 v.p.p. Mišias aukojo To
ronto arkivyskupas, kardinolas 
Aloysius Ambrozič, koncele- 
bruojant vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, dvylikai kunigų ir dviem 
diakonam. Giedojo choras “Vo
lungė’?, Prisikėlimo parapijos 
choras ir parapijos jaunimo cho
ras, solistė Anita Puodžiūnienė. 
Mišių eiga ir giesmių žodžiai 
buvo atspausdinti specialiame 
leidinėlyje. Chorai pirmą kartą 
giedojo 50-mečio proga Jono 
Govėdo aranžuotą Jėzau, Tu dar 
pasilik (pridėtiniai žodžiai N. 
Benotienės). Kardinolas Ambro
zič pasakė pamokslą, kuriame 
jis priminė ką tik palaimintąja 
paskelbtą Motiną Teresę. Mišių 
pabaigoje kardinolui buvo įteik
ta dovana šiai šventei prisiminti 
- lietuviams mielas Rūpintojė
lis. Po Mišių dalyviai linksmai 
pabendravo prie šampano ir už
kandėlių parapijos salėje. Dlv.

DĖMESIO, DĖMESIO!
2003 m. lapkričio 9, sekmadieni, 2 v-P-P.

Toronto Lietuvių Namuose įvyks
TORONTO PENSININKŲ KLUBO CHORO

METINIS KONCERTAS
Nuoširdžiai kviečiame visus pasiklausyti senų liaudies dainų, išgirsti dabartinių 

jaunų kompozitorių ir su humoru bei puikia nuotaika smagiai praleisti laiką.
Bilietų galima įsigyti prie durų, arba iš anksto pas

VYTAUTĄ MAŠALĄ, tel. 416 761-0095

Alain Stankė (Stankevičius), 
už nuopelnus Kvebeko provincijai, 
vyriausybės nutarimu yra apdova
notas Kvebeko ordinu drauge su ki
tais 29 kvebekiečiais. Ordinų įteiki
mo iškilmė - spalio 28 d. Kvebeko 
parlamento salėje. Ordinus įteiks 
premjeras J. Charest. Pažymėtina, 
kad A. Stanke, ateivis iš Lietuvos, 
tobulai mokėdamas prancūzų kalbą, 
parašė ir išleisdino keletą knygų, 
turėjo televizijos ir radijo progra
mą, įsteigė knygų leidyklą pasižy
mėjo darbais meno srityje. Lietu
viškoje veikloje nesireiškė. Inf.

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos Montrealio skyriaus atsto
vai spalio 26 d. surengė AV parapi
jos salėje gerai suplanuotą įdomų 
pranešimą apie XI-tąjį lietuvių jau
nimo kongresą. Pranešimą vedė 
pirm. Juozas Piečaitis jį paįvairin
damas nuotraukomis dideliame ek
rane. Jis kalbėjo apie kongreso ati
darymą Vilniuje, kuriame dalyvavo 
atstovai iš Australijos, JAV, Kana
dos, Lenkijos ir Vokietijos.

Po to - stovykla Punske Kovo 
11-tosios mokykloje. Stovyklos te
ma - lietuviškos tradicijos. Pamo
kos, muzika, maistas - visa aplinka 
buvo jauki ir draugiška. Punsko 
lietuviai labai nuoširdūs ir vaišingi.

Sofija Bulotaitė pasakojo apie 
studijų dienas Vasario 16-tosios 
gimnazijoje. Huettenfelde, Vokieti
joje. Diskusijos vyko kiekvieną 
dieną. Be to, buvo įvairios ekskur
sijos ir pramogos. Jaunimas ben
dravo su Vytautu Landsbergiu, 
buvusiu PLB pirmininku Vytautu 
Kamantų, kun. Antanu Saulaičių, 
SJ, seimo atstovu Vytautu Bogušiu, 
Lietuvos ryto korespondentu, tele
vizijos programos vedėju, akto

rium, solistu Marijonu Mikutavi
čiumi.

Diskusijų grupėse buvo svars
tomas lietuvių švietimas išeivijoje, 
žvelgiama į ateitį. Kongreso nutari
muose keliais pakeitimais papildy
tas statutas - skatinama bendradar
biauti spaudoje, padėti išlaikyti ir 
remti lietuvių veiklą Pietų Ameri
koje, kviesti Lietuvos jaunimo 
organizacijų atstovus pagelbėti ir 
pamokyti. Pabrėžta, kad lietuvių 
kalba yra lietuvybės išlaikymo 
pagrindas. Išrinkta nauja PLJ sąjun
gos valdyba iš Vokietijos atstovų.

Dalius Bulota kalbėjo apie 
ateities planus: dvyliktąjį kongresą 
Kanadoje (Toronte, Hamiltone ir 
Montrealyje) 2006 arba 2007 m. 
Numatyti planai ateities veiklai ir 
XH-tojo kongreso rengimui bei ko
ordinavimui su kitų kraštų jaunimo 
atstovais.

Buvo įteikta simbolinė dovana 
Montrealio lietuvių kredito unijai 
“Litas” už nuolatinę paramą. Atsi
lankę buvo labai patenkinti šiuo 
jaunimo renginiu. Linkime, kad 
daugiau jaunimo prisidėtų prie ak
tyvios veiklos ir perimtų vairą iš 
pavargstančių senųjų veikėjų. Visi 
buvo pavaišinti kava ir pyragais.

Bendruomenės solidarumo 
įnašas $10 bus nurašytas iš “Lito” 
sąskaitų tų, kurie yra pasirašę 
sutikimą. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos ži
nios. Šv. Elzbietos draugijos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lapkri
čio 2. Sekmadienį, lapkričio 16 bus 
Šv. Elzbietos šventės pietūs po 11 
vai. Mišių. Kaina svečiams $10, na
rėms - nemokamai.

Šv. Onos draugijos susirinki
mas bus sekmadienį, lapkričio 9. VL

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. IUX 1L7 
____________ TEL: (514) 722-3545___________ FAX: (514) 722-3546_____________

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Canada Saving Bonds 
moka 1.75% 1-metams

Ar pastebėjote, kad

PARAMA’

moka

ir sumą

1 -metam5
skirstant pe'ną-

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA

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

www.parama.ca

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio tėveliai! Visi moki

niai įleidžiami į mokyklą pro galo 
šonines duris; vien tik mokytojai 
bei padėjėjai gali naudotis priekiniu 
įėjimu.

- Lapkričio 15 d. kviečiame 
visus tėvelius į metinį visuotinį tė
vų susirinkimą.

- Sėkmingai praėjo darželių 
“kaukių balius”. Vaikai pasidžiaugė 
kaukių paradu, skanumynais bei 
filmu.

- Brolis Petras Šarka, OFM, 
dėstė įžanginę tikybos pamoką 6, 7 
ir 8 skyrių mokiniams. Živilė

Mylimo vyro, tėvo ir sene
lio a.a. Prano Žulio vienerių 
metų (mirties metinės - lapkri
čio 5) mirties atminimui žmona 
Elena ir šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo spalio 26 d. girdimos 
kasdieną 6 v.v. 9875 kHz dažniu 
3 1 M bangos ruože. Laida kar
tojama 7 v.v. nauju 7325 kHz 
dažniu 41 M bangos ruože.

Praneši m a s
Pasaulio lietuvių bendruo

menės valdybos leidžiamas ir 
Punske, Lenkijoje, redaguoja
mas bei spausdinamas Pasaulio 
lietuvis ir toliau lanko pasaulio 
lietuvius, pateikdamas žinias, 
straipsnius ir nuotraukas apie 
užsienio kraštuose gyvenančius 
tautiečius. Metinė PL prenume
rata yra: JAV, Kanadoje. Pietų 
Amerikoje ir Europoje (siunčia
ma oro paštu) paprasta prenume
rata - 25 JAV dol., o garbės pre
numerata - 40 JAV dol. Lenkijoje 
- 30 zlotų; Lietuvoje užsisakant iš 
Lietuvos - 15 eurų, o užsakant iš 
kitų kraštų - 15 JAV dol.

Iš JAV, Kanados, Pietų Ame
rikos ir Europos prenumeratas 
siųsti: Juozas Lukas/Pasaulio 
lietuvis,622 Tremont Court NW, 
Grand Rapids, Ml 49504, USA.

PL administracija
IEŠKOME auklės 18 men, ber
niukui Kipling ir Eglinton rajo
ne. Skambinti vakarais Žibutei 
tel. 416 207-0819.

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Atitaisymas. TŽ 41 nr., psi. 
7 rašinio Lyg paukštis, lekiantis 
į saulę...autorius yra Vladas 
Grinis, ne Girinis, kaip klaidin
gai išspausdinta. Atsiprašome.

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

PRIIMSIME gyventi j šeimą ne
įgalų žmogų - vyrą ar moterį, ku
riam reikalinga priežiūra. Miega
masis antrame aukšte. Skambinti 
tel. 416 993-5996.

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

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

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

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

PARDUODU LIETUVOJE ko- 
mcrcinės paskirties žemės sklypą 
0,16 ha (16 arų) Panevėžio mieste, 
prie centrinės gatvės, netoli nuo 
centro. Dėl kainos ir kitos infor
macijos skambinti į Kauną tel. 
+370 37 455006.

PARDUODU LIETUVOJE žemės 
sklypą 42 ha prie Bukonių mies
telio (0,5 km), 40 km nuo Kauno, 
14 km nuo Jonavos prie asfaltuoto 
kelio. Sklypas žemės ūkio paskir
ties. Pastatų nėra. Dėl kainos ir ki
tos informacijos skambinti į Kau
ną tel. +370 37 455006.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

http://www.labdara.ca
http://www.parama.ca
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:siandien5@yahoo.com

