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Giliau kasi - daugiau rasi
Turtų sluoksniai guli po žeme - auksas, sidab

ras, geležies rūda, brangieji akmenys, alyva, druska ir 
t.t. Reikia leistis žemyn, kastis gilyn, kad tas brangeny
bes iškeltum į paviršių.

K
AŽKAS panašaus yra ir su dvasiniais turtais, 
kurie žmogui nemažiau reikalingi kaip ir auksas. 
Reikia leistis žemyn, atsisakyti įgeidžių tapti vė
jo blaškomais aitvarais; reikia raustis į gilumą. O tai jau 

ir mūsų senoliai pripažino sakydami - giliau kasi, dau
giau rasi. Apie dvasinę gilumą yra prirašyta nemažai 
knygų. Ta ramybės neduodanti tema gvildenama įvai
riose auklėjimo organizacijų svarstybose, šeimose, daug 
kur. Tas klausimas keliamas spaudoje, primenamas pa
moksluose. Ir daugelis tuo reikalu besirūpinančių sutin
ka su daromomis išvadomis, kad atkasti dvasiniai turtai 
yra antroji duona, palaikanti pilnutinę žmogaus gyvybę. 
Bet, o varge!.. Kaip nesunku sutikti, pripažinti, bet kaip 
baugu pačiam leistis į požemius - vis gilyn ir gilyn. Ir 
baugu, ir gal šiuo metu nė nereikalinga? Juk plaukti bet 
kur ir bet kaip paviršiumi yra daug lengviau, smagiau, 
naudingiau. O net ir požiūris į laisvę kažkaip kertasi su 
dvasinės gilumos ieškojimais, nes susiveržti, kad skau
dėtų, susipančioti, kad taip greitai pavėjui nelėktum 
laisvai manančiam pasirodo absurdiška. Šitaip mąstant 
savaime lyg siūlosi kompromisas, būtent - tam tikri rė
mai. Kas tarp jų - vis tiek niekas nesupras, kaip dažnas 
šiandien nesupranta modernaus dailininko kūrybos. 
Svarbu, kad rėmai būtų brangūs, kad kampe parašas ne
sunkiai įskaitomas. Tai, sakytume, ir simbolizuoja tą 
mūsų populiarią gyvenseną, kurioje viskas “kaip atro
do” nustelbia tai “kas yra”.

T
AIP išvaizda, net nejučiomis, užima pirmaujantį 
potraukį, kuris tapatinamas ir su žmogiškąja pri
gimtimi aiškinant, kad viskas, kas patrauklu ir 
gražu, yra gera, net dieviška. Tam tikra prasme dėl to 

ginčytis nevertėtų. Tačiau jeigu tai išsipučia iki perdėto 
dydžio, tada uždengia visas iš gilumos besiveržiančias 
versmes, skirtas žmogui ne tik fiziškai egzistuoti, bet ir 
gyventi kaip pridera. Besaikis išorės vertinimas virsta 
paprastu formalizmu, pretenduojančiu būti kone visų 
gyvenimo sričių reiškėju. Ir šitokiai nuo amžių susiklos
čiusiai sąrangai pasiduoda daugelis žmonių, nes atlikti 
apeigas, ceremonijas, apsivilkti uniformomis, dalyvauti 
iškilmėse yra juk žymiai lengviau, negu praktikuoti tokį 
gyvenimo būdą, kurį nurodo arba simbolizuoja tie visi 
išoriniai ženklai ir poreiškiai. Per tokią praktiką lyg ir 
siekiama įsitikinti, kad to ir pakanka. O su tokiais reiš
kiniais nesutinkantys pradeda iš esmės nekęsti formaliz
mo, kuriame įžiūrima veidmainystė, tuštumas ir plūdu
riavimas paviršiumi. Toks požiūris dažniausiai veda į 
indiferentiškumą, itin smarkiai ryškėjantį šių dienų jau
nimo tarpe. Pvz. augantis ir bręstantis žmogus mato 
daug įvairiausių apeigų, iškilmių, net ir pats jose daly
vauja, bet dažnai pasigenda turinio klausdamas, kam vi
sa tai daroma? Užtat labai svarbu visais įmanomais bū
dais, šalia išorinių ženklų, įspausti dvasinės gilumos 
pėdsakus, be kurių nors ir gražiausios iškilmės neatsa
kys į rūpimus klausimus, o tik klaidins ne vieną tiesos ir 
tikrovės ieškantį. Kas gi turėtų tuos pėdsakus įspausti? 
Neteisinga būtų žiūrėti vieniems į kitus, arba tik dejuoti, 
kad kažko trūksta. Tą nelengvą klausimą galėtų išspręs
ti tik tinkami pavyzdžiai, stropios pastangos, ir tai visų 
- pavienių asmenų, šeimų, dvasios vadovų, organizaci
jų - , kad Dievo nurodyta gyvensena pradėtų skleistis ir 
į gelmes leistis nebebaugintų, bet žavėtų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Apsaugos pratimai
Teroro veiksmams nema- 

žėjant, reikia pasiruošti netikė
tumams, kurie gali ištikti visą 
Šiaurės Ameriką. Šių metų va
sarą vyko bendri JAV ir Kana
dos priešteroristiniai pratimai 
“Topoff 2”. Tam buvo parinkti 
du tariami teroristų taikiniai: Či
kagos mieste įvykdytas “plaučių 
maras” (pneumonic plague) ir 
tuo pačiu metu Seattle mieste, 
Vašingtono valstijoje susprog
dinta radioaktyvi bomba. Įverti
nus tų pratimų rezultatus, rasta 
daug trūkumų. Visuomenė ne
buvo tinkamai ir laiku infor
muota apie galimas pasekmes 
sveikatai, sveikatos darbuotojai 
nežinojo savo atsakomybės ribų; 
buvo menkas ryšys tarp JAV ir 
Kanados saugumo, radijo bei 
viešo susižinojimo tarnybų ir 
nepakankamas kooperavimas 
su avarijos kontrolės centrais. 
Dėl SARS ligos Ontario pro
vincija visai neprisidėjo prie 
šių pratimų. Kanados vyriau
sybės atstovas guodėsi, kad 
normalu ieškoti klaidų ar ne
numatytų spragų, kad vėliau 
būtų galima tinkamiau pasi
ruošti. Kitas pratimas “Topoff

l

3”, manoma, bus daug sėkmin
gesnis.

Toronto universiteto vado
vybė nedavė patalpų palestinie
čiams Ai-Awda grupės konfe
rencijai. Prieš mėnesį užsakytos 
patalpos buvo atsakytos tik tris 
dienas prieš konferenciją. Spau
dimą universiteto vadovybei da
rė “B’nai Brith” organizacija, 
kuri gina žydų interesus, grasin
dama protestu, jei universitetas 
neatšauks leidimo. Al-Awda 
grupė yra kaltinama terorizmo 
skatinimu prieš žydus ir Izraelio 
valstybės griovimu. Grupė aiš
kinasi, kad jos tikslas yra siekti 
tiktai palestiniečių žemių grąži
nimo. Kanadoje yra leidžiama 
visų tautybių žmonėms pasi
reikšti savo kultūrinėje srityje; 
universitetuose ta laisvė dar 
daugiau paryškinama, tačiau po
litiniai ar teritoriniai ginčai, pri
klausantys Azijos kraštams, ne
gali ir neturi būti sprendžiami 
universitetų patalpose. Antra pa
lestiniečiams simpatizuojanti 
grupė Al-Quds protestavo prie 
JAV konsulato, reikalaudama 
nutraukti Palestinos okupaciją ir

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto lituanistinių kursų mokiniai su mokytojomis R. Žemaityte-De luliis (trečia iš d.) ir S. Katkauskaite 
(pirma iš d.), aplankę Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje, kur ilsisi daug žymių lietuvių visuomenės 
veikėjų Nuotr. N. Benotienės

Toronto lituanistinių kursų mokiniai prie a.a. dr. Adolfo Šapokos kapo ir paminklo Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje Nuotr. N. Benotienės

Lietuva nepriklausoma, o Vilnija lenkinama
IGNAS MEDŽIUKAS
Pietryčių Lietuvos slavėji- 

mas - lenkėjimas ir gudėj imas 
vyksta jau seniai. Lenkėjimas 
paprastai susijęs su politika: ve
dama propaganda, agitacija, sie
kiama teisiškai įvertinti padėtį, 
reikalaujant autonomijos ir pan. 
Visi suvokia, kad traukos cent
ras yra Vilnius, į kurį veda isto
riniai, gynybiniai, ekonominiai, 
prekybiniai Rytų Lietuvos ke
liai. Istorinė lietuvybės atmintis 
Rytų Lietuvoje yra gyva: pilys, 
tautosaka, papročiai, kalba - 
stiprybės šaltiniai.

Laiko eigoje Pietryčių Lie
tuvoje gyvenantys lietuviai pa
tyrė žiaurią nutautinimo akciją. 
Juos pačius ir jų kalbą niekino 
lenkai kunigai, dvaras, mokykla 
ir administracija, o Antrojo pa
saulinio karo metu dar ir Armija 
krajova. Vilniaus vaivada L. 
Bocianskis buvo paruošęs slaptą 
instrukciją, kurioje buvo numa
tyti būdai, kaip greičiau nutau
tinti lietuvius. Kažkodėl yra toks 
įsitikinimas, kad tikro lenko len
kiškumas turi būti suprantamas 
kaip antilietuviškumas. Sufana
tizuoti jaunuoliai griebdavosi 
smurto veiksmų: naikino Lietu
vos tautinius simbolius, niekino 
lietuviškus kryžius, nuritino ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
737 metinėms pastatytą Juozapi- 
nės kalne akmenį, netoli Medi
ninkų ir atliko kitus vandališkus 
žygdarbius.

Karaliaus Mindaugo akmuo ant Juozapinės kalvos, aukščiausios vietos 
Lietuvos teritorijoje (294 m), kaimo mergaičių papuoštas pienių vai
nikais Nuotr. G. Kurpio

Prof. Z. Zinkevičius teisin
gai sakė, kad viena tauta prieš 
kitą negali jausti neapykantos, 
jei niekas iš šalies nekursto, o 
Pietryčių Lietuvoje toks kursty
mas nuolat vyksta, melagingai 
iškreipiant faktus ir šmeižiant 
visa, kas yra lietuviška. Todėl 
ten lietuviškos mokyklos moky
tojui yra labai sunku dirbti. Mo
kytojai ten išgyvena psichologi
nio, politinio, buitinio smurto 
spaudimą. Prof. O. Voverienė 
atkreipia dėmesį, kad lietuviš
kos mokyklos (Pietryčių Lietu
voje) mokytojai primena poka
rio rezistentus, kenčiančius pa
žeminimą, patyčias ir jiems Lie
tuvos vyriausybės padovanotą 
skurdą bei užmarštį, tarsi jie bū
tų Lietuvos valstybei visiškai 
nereikalingi. Jeigu Lietuvoje dar 
yra idealistų, tai, ko gero, visi 
jie čia Rytų Lietuvos mokyklo
se, tikintys savo idealų prasmin
gumu, siekiantys juos įgyven
dinti, narsiai pakeliantys visus 
sunkumus (...) Kuo didesnių 
laimėjimų pasieks ir pripažini
mo sulauks lietuviška mokykla, 
tuo ji darysis patrauklesnė vie
tos gyventojams. {Lietuvos ai
das, 2003. IX. 11).

Nors Lietuva savo nepri
klausomybę atstatė prieš 13 me
tų, bet lenkinimas tebevyksta, 
tik jį vykdo Pietryčių Lietuvoje 
vadinama “Lenkų rinkiminė ak
cija”. Tai politinė organizacija, 
kuriai duotas leidimas veikti, 

palaikant savo identitetą. Ta 
“Rinkiminė akcija” į savivaldos 
įstaigas įspraudžia jai patikimus 
asmenis, dėmesį skiria ypač len
kiškoms mokykloms ir religi
nėms bendruomenėms. Trūks
tant mokinių lenkų mokyklų 
pradinėms klasėms, į jas užrašo
mi kūdikiai. Vietos valdžia tokią 
strategiją pateisina. Be to, prieš 
naujus mokslo metus skiria 200- 
300 Lt už kiekvieną būsimą 
moksleivį lenkiškoje mokykloje. 
Šeimos, atvedusios vaikus į len
kiškus darželius, atleidžiamos 
nuo mokesčio už vaikų priežiūrą 
darželyje. Kažin ar Lietuvos 
valstybingumo įstaigų vadovai 
turi pakankamai informacijų 
apie šiuos neteisėtus veiksmus?

“Rinkiminė akcija” palaiko 
ryšius su šovinistinėmis organi
zacijomis Lenkijoje ir Pietryčių 
Lietuvoje veikiančiu Lenkijos 
“Caritas”. Šis sambūris dovano
ja lenkiškų mokyklų vaikams 
drabužių, avalynės, mokymosi 
reikmenų, skiria pašalpas pini
gais. Taigi veikiama medžiagiš
kai ir dvasiškai, atsargiai prisi
laikant įstatymo, kartais įžūliai 
parodant, kas čia iš tikrųjų bus 
šeimininkas.

Šalčininkų rajone lenkai turi 
geras mokyklas. Iš Lenkijos čia 
atvyksta turistai, kurie atveža 
toms mokykloms knygų, kom
piuterių, muzikos instrumentų, 
mokiniams drabužių, batų, ska
nėstų. Tomis dovanomis jie ati
traukia nutautėjusių lietuvių vai
kus, kuriuos suvilioja turtingo 
dėdės dovanos. O iš atvykstan
čių iš Kauno ir Vilniaus turistų 
mokiniai gauna ne bent tik gra
žius žodžius, knygeles, sąsiuvi
nius, tušinukus. Tai matydami 
lenkiškų mokyklų mokiniai ty
čiojasi iš lietuviškų mokyklų 
vaikų ir sukelia abejojimą ar ne
verta pereiti į lenkišką mokyklą.

Lietuviškoms mokykloms 
trūksta vadovėlių ir kitų mokslo 
priemonių. Jei kartais gaunama 
vienokia ar kitokia parama, tai 
dažniausiai nepakankama. Ne
galimašakyti, kad lietuviškos

(Nukelta į 3-čią psl.)

Surengtas protestas
Lapkričio 22 d. prie Prezi

dento rūmų Vilniuje susirinko 
3-4 tūkstančių minia, reikalau
janti prezidento atsistatydinimo 
dėl jo aplinkos žmonių tariamų 
ryšių su Rusijos mafija. Lietuvos 
ryto žiniomis, demonstraciją su
rengė neformalus visuomeninis 
jaunimo judėjimas “Už prezi
dentūrą, dirbančią Lietuvai”. 
Taip pat dalyvavo pora šimtų 
Rolando Pakso užtarėjų, kuriuos 
organizavo Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) vadas Vytautas 
Šustauskas.

Prezidentūros prieigose bu
vo sutelktos didžiulės policijos 
pajėgos. Daukanto aikštėn įei
nantys buvo tikrinami, ar nesi- 
neša ginklų. Prezidentas Rolan
das Paksas pavakare išėjo į aikš
tę apsuptas asmens sargybinių, 
sveikinosi su savo šalininkais, 
viešai nekalbėjo. Tuo laiku buvo 
likę tik keli šimtai jo priešinin
kų. CNN televizijoje buvo pra
nešimas apie demonstraciją tarp 
svarbiausių dienos naujienų.

Jaunimo judėjimas “Už pre
zidentūrą dirbančią Lietuvai” pro
testą tęsė lapkričio 25 d. aikštės 
viduryje budėdami prie žvakių.

Atsisakė dalyvauti posėdyje
Prezidentas Rolandas Pak

sas pranešė nedalyvausiąs parla
mentinės tyrimo komisijos posė
dyje viešai atsakyti į skandalo 
tyrėjų klausimus, nes tai nėra 
įstatyme numatyta prezidento 
pareiga, skelbia BNS. Reaguo
damas į komisijos kreipimąsi 
jam atsakyti į klausimus viešai, 
teigė esantis įsitikinęs, kad sėk
mingas komisijos darbas gali 
būti grindžiamas tik geranoriškų 
tarpusavio sutarimu ir pagarba. 
Tačiau seimo laikinųjų tyrimo 
komisijų įstatymas nenumato 
galimybės apklausti valstybės 
tarnautojus ar politikus raštu, 
taip pat nenumato išimčių prezi
dentui. Prezidento poziciją pa
laiko ir premjeras Algirdas Bra
zauskas, manantis, jog vieša R. 
Pakso apklausa gali diskredituo
ti prezidento instituciją. Su juo 
sutinka seimo vicepirmininkas 
socialdemokratas Vytenis And
riukaitis.

Vis dėlto prezidentas pareiš
kė esąs pasirengęs viešai - radijo 
arba televizijos studijoje, kad gir
dėtų visi Lietuvos žmonės, atsa
kyti į seimo komisijos raštu pa
teiktus klausimus, rašo LGTIC.

“Privilegijuotos” turistinės 
firmos

Užsienio reikalų ministerija 
paskelbė išvadą kad Rusijos ir 
Gudijos konsulatai sistemingai 
pažeidinėjo vizų išdavimo pagal 
turistinius kelialapius tvarką 
buvo įteisintos “privilegijuotos” 
turistinės firmos, sudarant joms 
palankiausias sąlygas gauti Lie
tuvos vizas. Kaip praneša LG- 
TIC, ministerio Antano Valio
nio pavedimu ministerijos Vi
daus revizijos skyrius ir Genera
linė inspekcija nustatė priežas
tis, dėl kurių buvo piktnaudžiau
jama išduodant vizas.

Konsuliniai pareigūnai dirb
tinai sukūrė įvairius formalius 
reikalavimus pateikdami doku
mentus vizoms gauti, savavališ
kai nustatydami vizų išdavimo 
laiką pavieniams asmenims ir 
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Iš visos Lietuvos į Vytėnus keliavo jaunimas

turizmo bendrovėms. Tokiu bū
du buvo sudarytos sąlygos ne
teisėtam konsulinių pareigūnų 
pasipelnymui. Nustatyta, kad jie 
nepagrįstai išdavė apie 40,000 
Lietuvos vizų.

Buvęs URM konsulinio de
partamento direktorius Gedimi
nas Šiaudvytis, Lietuvos genera
linis konsulas Sankt Peterburge 
Gintaras Ronkaitis ir vicekonsu
las Darius Ryliškis, ambasados 
Rusijoje antrasis sekretorius Se
mionas Dančenką konsulato So- 
vietske konsulas Saulius Turskis, 
ambasados Gudijoje patarėjas Li
nas Valentukevičius ir antrasis 
sekretorius Ričardas Ramoška 
buvo atleisti iš pareigų, bet per 
teismus bylinėjosi dėl pareigų 
susigrąžinimio. G. Ronkaitis, R. 
Ramoška ir D. Ryliškis skundė
si, esą užsienio reikalų ministe- 
ris Antanas Valionis naudojęs 
psichologinį smurtą ir privertė 
juos parašyti atsistatydinimo pa
reiškimus. Teismas nustatė, kad 
jie buvo atleisti pagrįstai, jų skun
dams nebuvo pagrindo.

Lygių galimybių įstatymas
Lapkričio 18 d. seimas pri

ėmė Lygių galimybių įstatymą 
kuris draudžia bet kokią tiesio
ginę ir netiesioginę diskrimina
ciją dėl asmens amžiaus, lytinės 
orientacijos, negalios rasės ar et
ninės priklausomybės, religijos 
ar įsitikinimų. Kaip rašo LG- 
TIC, skelbimuose priimti į dar
bą valstybės tarnybą arba mo
kytis yra uždrausta nurodyti rei
kalavimus, suteikiančius pirme
nybę tam tikro amžiaus, tam tik
ros lytinės orientacijos asme
nims, neturintiems negalios as
menims, tam tikros rasės ar etni
nės priklausomybės asmenims. 
Tokiuose skelbimuose bus gali
ma nurodyti tik kvalifikacinius 
reikalavimus.

Naujame dokumente numa
tyta valdžios, valdymo, švieti
mo, mokslo ir studijų institucijų 
pareiga įgyvendinti lygias tei
ses. Jis taip pat apima lygių gali
mybių įgyvendinimą vartotojų 
teisių apsaugos ir reklamos sri
tyse. Šis įstatymas tvarkys vi
suomeninio gyvenimo procesus 
bei darbo santykius, nes šeimos 
ir asmeninį gyvenimą gina Civi
linis kodeksas.

Kainų šuolio nebus
Lietuvos banko valdybos 

pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas susitikime su seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku lapkri
čio 19 d. tvirtino, kad Lietuvai 
įstojus į Europos sąjungą (ES) 
staigaus ir didelio kainų šuolių 
neturėtų būti. Jo manymu, kitais 
metais infliacija Lietuvoje gali 
siekti 2.5-2.6%. Kai kurių pre
kių kainos augs, o kai kurių, im
portuojamų iš Europos sąjun
gos, kainos gali ir sumažėti. Lie
tuvos bankas pasirengęs išlaiky
ti lito stabilumą bet kokiomis 
sąlygomis, tvirtino seimo pirmi
ninkas. Lietuvos banko turimos 
užsienio valiutos atsargos dabar 
padengia į apyvartą išleistus li
tus daugiau kaip 160%.

Tačiau, R. Šarkino teigimu, 
ilgainiui neišvengiamai kainos 
kils, nes Lietuvoje vidutinės kai
nos daugiau kaip 50% mažesnės 
už ES kainų lygį. RSJ
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Slėpta tiesa pradeda ryškėti
Kanadiečio žurnalisto straipsnis, keliantis aikštėn 

užmirštus faktus

Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos vienuolija š.m. 
spalio 19 d. Marijampolėje surengė 
savo 85-rių veiklos metų minėjimą. 
Šventė pradėta Mišiomis Šv. Ar- 
kangelo Mykolo bazilikoje prie vie
nuolijos įsteigėjo Pal. Jurgio Matu
laičio altoriaus. Mišias, koncelebra- 
vo vyskupai Rimantas Norvilą ir 
Juozas Žemaitis, MIC, bei keletas 
kunigų. Per pamokslą vysk. R. Nor
vilą prisiminė palaimintąją vargšų 
Motiną Teresę,, skatino drąsiai eiti 
pastarosios keliu. Minėjime sės. Al
bina Pajarskaitė apžvelgė ilgametę 
vienuolijos veiklą. Pradžia - 1918 
m. spalio 15 d. Prieš pat sovietų 
okupaciją visoje Lietuvoje jau sėk
mingai darbavosi 115 seselių. So
vietmečiu darbas buvo tęsiamas po
grindžio sąlygomis. Pasižymėta 
slaptu religinės literatūros gamini
mu ir platinimu, jaunimo būrelių 
organizavimu. Išeivijoj gyvenan
čios seselės stengėsi visais būdais 
pagelbėti lietuviams. Šiuo metu 
Vilkaviškio vyskupijoje seselės yra 
įsteigusios senelių ir vaikų globos 
namus Marijampolėje, vadovauja 
Rumbonių senelių namams.

Kardinolo V. Sladkevičiaus 
atminimo muziejuje Kaune š.m. 
spalio 17 d. buvo paminėtos 1863 
metų sukilimo 140-osios metinės. 
Kalbėtojai prisiminė vieną žymiau
sių to sukilimo vadų kun. A. Mac
kevičių, kuris 1863 m. kovo mėn. iš 
Paberžės šventovės su būriu vyrų 
išėjo į sukilimą. Kovą pralaimėjus, 
kun. A. Mackevičius gruodžio 17 d. 
Vilkijoj buvo suimtas ir gruodžio 
28 d. Kaune viešai pakartas. Kun. 
R. Grigas svarstė kovos būdus, pri
minęs, kad vysk. M. Valančius bu
vęs taikaus pasipriešinimo šalinin
kas, tačiau palaikė sukilėlius ir ger
bė kun. A. Mackevičių. Į klausimą, 
kaip kunigui reikėtų elgtis panašio
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iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo pa
rapijos klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už au
kotas gedulines Mišias, kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už ve
liones lankymą ligoninėje, už suteiktą sakramentą ir už mal
das laidotuvių namuose. Dėkojame Lydijai Balsienei ir Bro
niui Sapliui, padėjusioms mums sunkioje valandoje, Aldonai 
Byszkiewicz už atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose, 
vargonininkei Danguolei Radtke, Birutei Stanulienei už ska
nius pietus, ponioms už suneštus pyragus, Romualdui Žio- 
gariui už medinį kryžių-paminklą. Dėkojame aukojusiems 
Tautos fondui ir Slaugos namams.

Liūdintys - žmona Lilly,
duktė Diane bei sūnūs Ronald ir Edwin

je padėtyje, atsakė buv. dr. A. Žy- 
gas, nurodydamas “Katalikų Baž
nyčios kronikos” pavyzdį. Arkiv. S. 
Tamkevičius priminė, kad mes 
kiekvienas galime ką nors prasmin
go nuveikti. Kun. A. Mackevičiaus 
pagerbtuvėse kalbėjo Vilkijos apy- 
linkių seniūnijos “Saulėtekio” 
bendruomenės centro “ Atmintis” 
pirm. A. Astrauskas bei A. Macke
vičiaus pagrindinės mokyklos di
rektorė I. Pikauskienė. Keliais žo
džiais garbingąjį sukilėlį prisiminė 
giminaitė mokytoja J. Danusevičie- 
nė. Skambėjo moksleivių atliktos 
giesmės bei liaudies dainos. Minė
jime dalyvavo Vilkijos klebonas 
kun. L. Kalinauskas, Kauno raj. 
meras L. Gineika ir kt.

Kauno kurijoje š.m. spalio 29 
d. įvyko arkivyskupijos kunigų su
sirinkimas, kuriame svarstyti dien
raštyje Lietuvos rytas pasirodę iš
puoliai prieš Katalikų Bendriją 
skelbiant nepagrįstus kaltinimus ar
kivyskupui S. Tamkevičiui. Tuo 
reikalu arkivyskupijos dekanai pa
rengė kreipimąsi į tikinčiuosius ir 
visus geros valios žmones, kuriame 
tarp kitko pabrėžiama, kad Katalikų 
Bendrijos niekinimas toli gražu nė
ra praeities atgyvena, bet ir toliau 
yra sistemingai vykdomas norint 
kenkti tikinčiųjų bendruomenei, o 
ne pasisakyti prieš suklydusius pa
vienius kunigus. Kreipimesi rašo
ma: “Mes nuoširdžiai apgailime ku
nigų klaidas (...), tačiau jos nesutei
kia teisės griauti visuomenei taip 
reikalingo Bažnyčios autoriteto”. 
Šalia klystančių dirba šimtai pa
siaukojusių kunigų. Toliau pasaky
ta, kad “šmeižto kampanijos aki
vaizdoje mes norime dar kartą pa
reikšti ganytojui pagarbą ir parodyti 
savo solidarumą”. Apgailestauta, 
kad nešvariems tikslams buvo pa
naudotas sėrgantis, blogu elgesiu 
pagarsėjęs, dėl savo nesėkmių kitus 
kaltinantis “mūsų brolis”. Kreipi
mąsi pasirašė Kauno arkivyskupi
jos kunigai.

XIV-tasis tarptautinis Stasio, 
Šimkaus chorų konkursas vyko 
š.m. spalio 18-19 d.d. Klaipėdoje. 
Dalyvavo penkiolika vaikų, jauni
mo, moterų ir mišrių chorų iš Bul
garijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Slovakijos, Lenkijos, Slo
vėnijos, Suomijos ir Lietuvos. Pa
grindinis konkurso tikslas - supa
žindinti su įvairių kraštų chorine 
kultūra. Konkurse dalyvavo ir Vil
kaviškio vyskupijos Krikščioniškos 
kultūros centro Česlovo Sasnausko 
choras, vad. M. Radzevičiaus ir lai
mėjęs pirmą vietą mišrių chorų gru
pėje bei apdovanotas prizu už ge
riausią privalomo kūrinio - Stasio 
Šimkaus dainos “Nakties tylumoj” 
- atlikimą. Antrą vietą vaikų gru
pėje laimėjo Alytaus “Lakštingalė
lė”. Didysis Gintaro prizas šiemet 
atiteko Čekijos moterų chorui.

Lietuvos laivas-keltas “Kaunas”, plaukiantis Švedijon

Laivu skersai Baltiją b.Stundžia
Būdamas Kaune, kelionių 

įstaigoje, gavau keltų tvarkaraštį 
ir buvau užsimojęs plaukti į Vo
kietijos uostą Kylį. Prieplaukoje 
sužinojau, kad vietų tam plauki
mui neliko ir pasiūlė kelionę į 
Švedijos uostą Karlskroną. Ka
dangi mano laikas buvo ribotas, 
turėjau pasiūlymą priimti. Pra
ėjęs per pasieniečių patikrinimą 
atsidūriau autobuse, kuris visus 
keleivius su daiktais įvežė į lai
vą. Jame jau stovėjo keliolika 
sunkvežimių ir automobilių. 
Keltuvu pasiekėme aukštesnį 
denį (bliktį), kur buvo adminis
tratorės raštinė, ir gavau būstą- 
kabiną.

Įdomu buvo stebėti kelei
vius. Tai buvo išimtinai jauni
mas, merginos ir vyrukai, kurie 
tempė sunkius lagaminus ir di
deles dėžes. Tai buvo triukšmin
ga minia, kurių dalis greitai sku
bėjo į barą.

Išplaukiame
20-tą valandą laivas atsi

traukė nuo krantinės ir lėtai slin
ko jūros link. Truko gerą pusva
landį, kolei laivas pasiekė iš- 
plauką ir pasuko vakarų kryp
timi.

Jūra palyginti rami, pamažu 
tolo uosto žiburiai ir ūkanoje 
nyko kranto juosta.

Laivo vardas, kuriuo plau
kėme - “Kaunas”. Pastatytas 
1989 m. Vokietijoje, Rostock. 
Gali paimti kelias dešimtis 
sunkvežimių ir automobilių, po
rą šimtų keleivių. Įgulą sudaro 
53 asmenys.

Pasirodo, šitame laive jau 
esu buvęs, nes ten apsidairyti 
mane nuvežė kapitonas E. Asti- 
kas, kuris kartą su 15,000 tonų 
laivu “Kapitonas Stulpinas” bu
vo atplaukęs į Didžiuosius eže
rus. Laivui stovint Hamiltono 
uoste, vietos lietuvių bendruo

BOstas, skirtas dviems keleiviams “Kauno” laive

menė surengė įgulai vaišes ir 
iškilmingai išlydėjo.

Klaipėdoje tada man lan
kantis, laivui vadovavo kapito
nas V. Lukoševičius, kuris prieš 
porą metų perėmė uosto kapi
tono pareigas.

Išnykus rytų akiratyje pas
kutiniams Klaipėdos uosto žibu
riams, pasivaikščiojęs po laivą ir 
dar nuo viršutinio denio (blik- 
ties) pasižvalgęs aplink pastebė
jau šiaurės vakaruose praplau
kiančio laivo šviesas. Grįžęs į 
būstą įsijungiau sienoje įtaisytą 
radijo garsintuvą, kuriuo perda
vė vokiečių kalba žinias ir pra
moginę muziką. Prieš gulant, 
skaičiau, nes turėjau pasiskoli
nęs storoką romaną.

Artėjame prie Švedijos
Po vėlyvų pusryčių, tolumo

je, balzganame rūke, jau matėsi 
tamsi kranto juosta. Ten turėjo 
baigtis trumpa kelionė, ten jau 
žuvėdrų žemė. Krantas artėjo, 
praplaukėme porą mažų salelių, 
ir jau taikėme į uostą, kur rūko 
keletas aukštų dūmtraukių. Ma
tyt, tai buvo naujas uostas nes 
vyko statybos darbai ir nesimatė 
gyvenamųjų namų. Senasis 
Karlskronos uostas ir miestas 
buvo truputį toliau. Apie 11 vai. 
laivas artėjo prie ilgiausios 
krantinės ir savo variklių pagal
bą vietoje apsisuko, nes laivaga- 
lis turėjo sustoti prie vietos, kur 
automobiliai ir sunkvežimiai iš
važiuoja ir kiti įvažiuoja.

Pasilikau laive
Šioje kelionėje norėjau būti 

laive ir jūroje, todėl šnektelėjau 
(jam dovaną pakišęs), su laivo 
administratoriumi ir iš kapitono 
buvo gautas leidimas iki sekan
čio išplaukimo į Klaipėdą pasi
likti laive.

Autobusas išvežė visus ke
leivius gal už šimto metrų esan
čią imigracijos ir muitinės įstai
gą, kur perėjęs patikrinimą, tų 
pareigūnų nustebimui, vėl grį
žau į laivą. Mane perkėlė į vir
šutinio denio tokį patį būstą tik, 
deja, ten neveikė radija, o gal 
dėl to, kad keleivių nebuvo.

Laivas, jau be keleivių, iš
važiavus automobiliams ir sunk
vežimiams, išplaukė iš uosto ir 
gal už kokios jūrmylės ar pus
antros nutolęs nuo kranto nulei- 

do inkarą. Kodėl laivas išplaukė 
čia stovėti? Gal dėl to, kad ne
užimtų nebaigtame statyti uoste 
ilgosios krantinės, o gal LISCO 
bendrovei tai mažiau kainuoja, 
nes kiekviena bendrovė be pel
no negali išsilaikyti.

Belaukiant išplaukimo
Turėjau iki išplaukimo be

veik dvi dienas, tad stengiausi 
daugiau apie laivą sužinoti. Įgu
los laisvalaikio kambaryje užti
kau sąrašą iš kurio paaiškėjo, 
kad laivui vadovauja kapitonas 
J. Mundin, jo pirmasis pavaduo
tojas R. Kaminskas, vyriausias 
mechanikas K. Mačernis. Antras 
ir trečias kapitono pavaduotojai 
- rusakalbiai, taip pat ir daugu
mas įgulos. Laive vyrauja rusų 
kalba, bet jaučiama pažanga, 
nes jau galima ir lietuviškai 
susikalbėti.

Kapitono neteko sutikti, o 
su pirmu ir trečiu pavaduotoju 
tik trumpai šnektelėjome. Azer
baidžanietis, kuris man į stalą 
atnešdavo maistą nedaug lietu
viškai mokėjo, bet atrodė sten
gėsi išmokti. Tiesa, laive mais
tas buvo gausus ir skaniai pa
ruoštas. Su keliais jūreiviais 
šnekant neatrodė, kad savo dar
bu patenkinti, nes lyginant su 
kitų kraštų jūreiviais, jie mažiau 
uždirba. Laive, šalia barą yra 
krautuvė, lošimų kambarys, suo
miška pirtis, keleivių valgyklą 
ir net gydytojas.

Gyvenau būste vienas, kur 
buvo dvi dviaukštės lovos, sta
liukas ir minkštasuolis. Prausyk
loje buvo dušas su šiltu vande
niu, kriauklė ir išvietė. Laive yra 
ir dviejų kambarių su televizija, 
būstai su plačiomis lovomis bei 
geresniais baldais.

Ne visi keleiviai užsisaky
davo būstus ir turbūt už pusę 
kainos galėjo naktį praleisti 
minkštose kėdėse, kurių tam 
skirtoje patalpoje buvo net 63. 
Ten daugiausia pramiegodavo 
vykstantieji dirbti Švedijon. Ne
pasakyčiau, kad šiuo laivu ke
lionė pigiai atsieina.

Atgal į Klaipėdą
Pirmadienį po pietų buvo 

iškeltas inkaras, kurį jūreiviai su 
vandens žarna gražiai nuplovė, 
laivas vėl įplaukė į uostą ir pri
sišliejo prie tos pačios krantinės. 
Vėl į laivą riedėjo ratuotas 
transportas, rinkosi keleiviai. 
Apie 20-tą valandą laivas paliko 
krantinę, išplaukė į atvirą jūrą ir 
pasuko į rytus.

Antradienio rytą anksti pa
budau. Išėjės ant denio nieko 
aplink nepastebėjau. Per pusry
čius prie to stalo,kur aš valgyda
vo sėdėjo moteris su mažu ber
niuku ir vyras. Moteris su vaiku 
kalbėjo gražiai žemaitiškai, o su 
vyru - švediškai. Pasirodo, kad 
jie gyvena Lietuvoje ir su reika
lais buvo nuvykę į Švediją. Pa
klaustas kaip patinka Lietuvoje 
gyventi, jis atsakė esąs labai pa
tenkintas, nes Lietuva yra pui
kus kraštas.

Gal apie 10 v.r., tolumoje 
pamažu pradėjo aiškėti Lietuvos 
pakrantės juosta, o netrukus ir 
Klaipėdos krantai. Laivas, su
mažinęs greitį, įslinko pro mo
lus į uostą ir vėl lėtai plaukė 
savo prieplaukos link.

Dabartinis uostas
Lyginant su 1933-37 metais, 

tada buvo tik uostelis. Dabar 
uostas vis plečiasi, vis gilyn ver
žiasi į Kuršių marias. Nuo uosto 
įplaukos iki keltų prieplaukos 
jau dabar yra 6 jūrmylės (11 
km). Prieplauka yra šalia mažos 
salelės su keistu vardu “Kiaulės 
nugara”. Gal tą vardą gavo dėl 
to, kad seniau ten buvo nemėgs
tama sekluma. Laivui prisirišus, 
bene pusė valandos sunkveži
mių denyje reikėjo laukti auto-

“Septyni milijonai mirė ‘už
mirštame’ holokauste” - tokiu 
pavadinimu dienraštis The To
ronto Sun 2003 m. lapkričio 16 
d. laidoje išspausdino savo už
sienio politikos apžvalgininko 
Eric Margelio straipsnį, kuriame 
datomis ir faktais nurodoma 
Stalino įvykdyta tautžudystė, 
apie kurią žinoma, kad 1932-33 
metais sovietinis režimas nužu
dė septynis milijonus ukrainie
čių ir dar du milijonus išsiuntė į 
vergų stovyklas. Autorius stebi
si šitokios istorinės atminties 
praradimu, kai žydų ir armėnų 
tautžudystės atmintis stropiai 
palaikoma ir daranti įtaką šių 
dienų gyvenime.

Komunistai 1920 m. išžudė 
Dono kazokus, 1941 m. Volgos 
vokiečius, vykdė masines žudy
nes ir į koncentracijos stovyklas 
trėmė lietuvius, latvius, estus ir 
lenkus. Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje Stalino gulaguose dar 
buvo apie pusšešto milijono ka
limą iš kurių 23% ukrainiečių ir 
6% baltiečių. Beveik nežinomi 
du milijonai Sovietų Sąjungos 
musulmonų - čečėnai, ingušai, 
Krymo totoriai, tadžikai, baški- 
rai ir kazokai, - kurie buvo išžu
dyti. Šiandien už savo laisvę ko
vojantys čečėnai, vaikaičiai bu
vusių kalinią JAV ir Rusijos 
vadinami teroristais. Atsiminti- 
na taip pat, kad Rytų Europoje 
1945-47 m. mažiausiai du mili
jonai etninių vokiečių buvo nu
žudyta. Šių baisių kriminalinių 
nusikaltimų akivaizdoje Ukraina 
prasikiša šiurpiausiais pavadini
mais ir skaičiais.

Stalinas paskelbė karą prieš 
savo žmones, 1932 metais pa
siųsdamas komisarus V. Molo
tovą ir Lazarą Kaganovičių bei 
NKVD policijos vadą G. Jagodą 
sutriuškinti ukrainiečių ūkininkų 
pasipriešinimo kolektyvizacijai. 
Kaganovičius nustatė kvotą - 
10,000 žmonių sušaudyti kiek
vieną savaitę. Taip dingo 8% 
ukrainiečių intelektualų. Tos žu
dynės šiandien iškyla milžinu 
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(1911.IV.18 d. Karvedžių kaimas, Vadoklių par., Panevėžio apskr.
- 2003.X.21 d. St. Catharines, Ont.) 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, 
kurie atvyko į laidotuvių namus, St. Catharines Šv. Marijos An
gelų Karalienės koplyčią ir į Šv. Jono lietuvių kapines atsisvei
kinti su velioniu ir palydėti amžinybėn. Gili padėka tiems, kurie 
skausmo valandą buvo su mumis mintyse ir mus užjautė bei šv. 
Mišiomis prisimena a.a. Antaną. Dėkojame už užuojautas, iš
reikštas žodžiu, raštu ir gėlėmis.

Ypatinga padėka kun. Juozui Žukauskui, OFM, už Ro
žinio maldas ir laidotuvių apeigas, muz. Danguolei Radtkei už 
giedojimą KLB St. Catharines apylinkės pirm. Algimantui Zu- 
brickui už jautrius atsisveikinimo žodžius, Monikai Povilaitienei 
ir Elzei Simonavičienei už aukų rinkimą “Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikams” Lietuvoje ir aukojusiems “Heart 
and Stroke Foundation”. Už visokeriopą pagalbą dėkojame Gi
gai ir Andriui Pamataičiams, Erikai Kuraitienei ir Stasei Zubric- 
kienei. Ačiū J. Gurklienei už skaniai paruoštus pietus ir po
nioms už suneštus pyragus.

Liūdesyje likę - žmona Marija, vaikai — Algimantas
(Marlene), Nijolė (Algis), Šarūnas (Ingrid), 
vaikaičiai - Andrius, Peter, Aurelia, Audra,

Saulius, Vaida, Renata, Tomas, 
Michael, Ariana ir Marcus

buso. Tuo turistai tikrai nesi
džiaugė.

Laivų netektis
Daug buvo rašyta, kalbėta, 

ginčijamasi apie išlaikymą vals
tybinio laivyno ir jo pardavimą. 
Tą laivyną sudarė Lietuvos jūrų 
bendrovės - “Klaipėdos trans
porto” ir žvejybos “Jūra”. “Jūra” 
neaiškiomis aplinkybėmis ir per 
biurokratų godumą bei apsilei
dimą buvo sunaikinta. Nepai
sant jūrininką mokslo darbuo
tojų ir ekonomistų įrodinėjimo 
apie būtinumą turėti savo lai
vyną dirbusį pelningai, valdžia 
nutarė laivus parduoti. Būsimi 
pirkėjai labiausiai domėjosi lai- 
vais-keltais. Sovietiniais laikais 
keltai buvo naudojami karinėms 
medžiagoms gabenti į Rytų Vo
kietiją. Vėliau tie laivai-keltai 
plaukiojo į Vokietiją ir Švediją. 
Lietuvos jūrų bendrovės turimus 
keltus ir dalį prekybos laivų nu

palyginus su vėliau Vokietijos 
nacių vykdytomis Bergen-Bel- 
sen stovykloje.

Komunizmo gerbėjai ir rė
mėjai vakariečiai kaip The New 
York Times Walter Duranty, bri
tų rašytojai Sidney ir Beatrice 
Webb, Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Ed. Herriot paneigė 
žinias apie tautžudystę, gyrė ko
munistų vykdomą “žemės ūkio 
reformą”, o kalbančius apie žu
dynes vadino “fašistų agentais”. 
Ir užtat ironiška, kad savų sume
timų vedami, Europoje tik Hitle
ris ir Mussolini šaukė apie masi
nes žmonių žudynes Sovietų Są
jungoje. _____

O kadangi Kaganovičius, 
Jagoda ir kiti aukštieji komparti
jos ir NKVD vadovai buvo žy
dai, Hitleris absurdiškai teigė, 
kad komunizmas buvo sukurtas 
žydų krikščionių civilizacijai su
žlugdyti. Europoje gana plačiai 
tuo buvo tikima. Karui kilus, 
JAV prezidentas Franklin D. 
Roosevelt, Britanijos ministeris 
pirmininkas Winston Churchill, 
suartėję su Stalinu, turėjo žinoti, 
kad pastarojo režimas, dar prieš 
Hitleriui pradėjus naikinti žydus 
ir čigonus, jau buvo nužudęs 
mažiausiai 30 milijonų žmonių. 
Tačiau neįprastos moralės skai
tytuvai masinių žudynių kaltę 
nukreipė tik į vokiečius. Stali
nas, nužudęs tris kartus daugiau 
žmonių negu Hitleris, Roosevel- 
tui liko tik “dėdė Juozas”.

Po karo kairieji bandė už
dengti komunistų vykdytą taut
žudystę, o prancūzų filosofas 
Jean-Paul Sartre iš viso paneigė 
gulagų egzistavimą. Vakarie
čiams tik nacizmas tapo blogiu. 
Sovietai garsino žydų naikini
mą norėdami uždengti savo nu
sikaltimus. Visur ieškoma nusi
kaltusių nacią bet neieškoma 
nusikaltusių komunistų. Mes ge
rai žinome, kokius nusikaltimus 
atliko Adolfas Eichmanas, H. 
Himleris, Aušvice, Babi Yar. 
Bet kas prisimins Dzeržinskį, 
Kaganovičią Jagodą Ježovą ir 
Beriją? Snk.

pirko danai. Pirkimo-pardavimo 
sutartyje numatyta, kad keletą 
metų danų nupirkti laivai plau
kios su lietuviška vėliava, su 
vietine įgula ir liks Klaipėdoje 
registruoti. Aišku, danams tas 
apsimoka, nes jūreiviai gauna 
mažesnes algas. Klaipėdos 
transporto bendrovę įsigijo klai
pėdiškė laivininkystės bendrovė 
“Linmarko”, turėjusi du laivus 
“Sonata” ir “Siuita”. Neskelbia
ma kas “Linmarko” bendrovę fi
nansavo.

Kol laivynas priklausė tik 
Lietuvai, buvo rūpinamasi, kad 
ten būtų vartojama lietuvių kal
ba, kad lietuviai jūrininkai ten 
dirbtų. Vis dėlto tikimasi, kad 
laivų Klaipėdoje pamažu dau
gės, kad ir Lietuvos jaunimas 
pradės labiau domėtis jūrinin
kyste ir dalis jų pasirinks ne
lengvą bet geriau apmokamą 
darbą laivuose.
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Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius Alytuje

< T'/-:.

Konservatoriai prezidentui Rolandui Paksui 
pasiūlė atsistatydinti

Kanadietiškos nuotaikos Šiauliuose
REGINA KVAŠYTĖ

Prieš dvejus metus, kai lap
kričio pradžioje Šiaulių univer
sitete buvo oficialiai atidaryta 
Kanados auditorija, iškilminga
me renginyje dalyvavo net Ka
nados ambasados atstovai. Sten
giamės ir toliau puoselėti kas
metinių susitikimų tradiciją. 
Šiemet lapkričio 7 d. paminėti 
auditorijos dvejų metų sukakčiai 
- pabendrauti su kolegomis, pa
siklausyti, kas nuveikta kanadis- 
tikos srityje, pakalbėti apie atei
ties planus, pamatyti ir pavartyti 
naujai gautas knygas bei laikraš
čius - susirinko nemažas pulke
lis universiteto žmonių.

Kas gi nuveikta per šiuos 
metus? Pirmiausia minėtina va
sario mėnesį Kanados ambasa
dos ir Kanados knygų eksporto 
sąjungos dėka surengta kanadie
čių autorių knygų vaikams paro
da. Kitas didesnis su šia šalimi 
susijęs renginys buvo pavasarį, 
kai pirmą kartą mūsų Humanita
rinio fakulteto studentų moksli
nių darbų konferencijų istorijoje 
surengėme Kanadistų forumą. 
Jame pranešimus skaitė viešnios 
iš Latvijos universiteto, nes pa
tys kol kas tokių studijų neturi
me. Tačiau galimybė susipažinti 
su kitų, juo labiau kaimyninių 
šalių, aukštųjų mokyklų studen
tų darbais gali paskatinti nu
kreipti savo žvilgsnius ta linkme 
ir mūsų studentus. Apie visus 
šiuos renginius, taip pat ankstes
nę kanadistikos veiklą universi
tete rašyta ir Tėviškės žibu
riuose.

Dabar jau ruduo. Vis dar 
gyvenu kanadietiškomis nuotai

Lietuva nepriklausoma, o Vilnija...
(Atkelta iš 1-rno psl.) 

įstaigos Kanadoje ir JAV nere
mia Pietryčių Lietuvos mokyk
lų, kurių yra apie 300, o moky
tojų gal daugiau kaip 3000. Ne
seniai Lietuvių fondas iš 2003 
metų pelno paskirstymo Vilnijos 
ir Rytų kraštų mokytojams pa
remti numatė 100 tūkstančių do
lerių. Tikimasi, kad ir toliau pa
rama mokykloms ateis iš Sinkių 
(Kalifornija), Motiejūnų (Arizo
na), dr. J. Adomavičiaus (Čika
ga), Tautos fondo ir kitų gerada
rių, kuriems rūpi Pietryčių Lie
tuvos jaunimo švietimo prob
lemos.

Robertas Keturakis su kau
niečių inteligentų grupe aplan
kęs Rytų Lietuvos pakraštį 
mokslo metų pradžioje, lietuviš-
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mirė 2003 m. lapkričio 8 d.
jo žmonos Aldonos, trijų sūnų, keturių vaikaičių, sesers ir 
jos šeimos bei visų kitų giminių vardu dėkoju visiems 
draugams ir pažįstamiems už jūsų išreikštą užuojautą ma
no brolio mirties proga.

Ačiū visiems!
Vincas Kadis, Edmonton, Alberta

komis, atsivežtomis iš Baltijos 
šalių kanadistų konferencijos, 
kuri vyko spalio 10-12 d. kai
myninės Latvijos sostinėje Ry
goje. Tokie Kanados tyrinėjimų 
pristatymai, remiantis Šiaurės 
šalių pavyzdžiu (beje, ir jų fi
nansine parama), jau tampa tra
dicija ir pas mus. 1995 m. įvyko 
pirmoji kanadistų konferencija 
Rygoje, po to keletą kartų šiai 
tematikai skirti seminarai vyko 
Vilniuje. O šįkart konferencija 
vėl Rygoje, kur gana aktyviai 
veikia Kanados studijų centras. 
Susirinko mokslininkai iš 10 pa
saulio šalių. Lietuvai atstovavo
me keturiese: Vytauto Didžiojo 
universiteto prof. Milda Danytė 
bei doktorantės Dalia Zamuiš
kaitė iš Kauno ir Rūta Šlapkaus- 
kaitė iš Vilniaus ir aš iš Šiaulių. 
Tokių renginių organizavimą 
palaiko visose trijose Baltijos 
šalyse veikiančios Kanados or
ganizacijos. Mes, šiauliškiai, 
nors esame Lietuvos Kanados 
sąjungos nariai, daug paramos 
susilaukiame iš Rygos kolegų, 
su jais turėjome ir turime bendrų 
sumanymų. Mus sieja ne vien 
tik geografinis artumas, nemažai 
lemia ir asmeniniai ryšiai.

Šiemet konferencijoje dau
giausia pranešimų skaityta apie 
literatūrą, vyravo anglų kalba, 
mažiau buvo pranešimų prancū
ziškai. Ypač daug dėmesio susi
laukė svečias iš Kanados, jaunas 
dogribų rašytojas Richard Van 
Camp. Tai daugeliui klausytojų 
buvo nauja ir visiškai netikėta - 
jis sužavėjo klausytojus savo 
kūrinių fragmentų pateikimu. 
Žmonėms, besidomintiems ka- 

kas mokyklas ir kaimus, Drauge 
(2003.X. 11) rašo:

“Ar Mokslų akademija, Pe
dagoginis universitetas, Moky
tojų sąjunga, ‘Caritas’ moterys, 
ar Prezidentas, pirkęs sau l ėktu
vą už milijoną, o už dešimtis 
tūkstančių litų pasirūpino prisi
kabinti prie savo limuzino kara
liškus žymenis, negalvoja apie 
naikinamą Rytų Lietuvą, apie 
ujamus, nutautinamus, niekina
mus vaikus Jašiūnuose, Šalči
ninkėliuose, Poškonyse, Dieve
niškėse.”

Toliau jis rašo: “Gal jau lai
kas skelbti visuotinę inteligenti
jos mobilizaciją — grumtynėms 
už savo valstybės vientisumą. 
Atrodo, jog šiandien valdžiai rū
pi ne Lietuva, o vien savanau
diškumas.

Liūdniausia, kad vaikai nutei
kiami prieš vaikus, tėvai prieš tė
vus, mokytojai prieš mokytojus. 
Vaikai palenkiami politiniams 
tikslams - kaip kelias, kuriuo 
pasukus išnyks lietuvybė.

Lenkomanų invazija į Piet
ryčių Lietuvą tebevyksta. Atro
do, laikas jai energingai visomis 
priemonėmis pasipriešinti. Jei 
lenkų šovinizmui dabar nepasi
priešinsime, tai uždelsus, gali 
būti per vėlu.” 

nadistika, įdomios buvo ir ren
gėjų surengtos pramogos: apsi
lankymas naujosiose Kanados 
ambasados Baltijos šalims patal
pose, kuriose tebejaučiama įkur
tuvių dvasia. Ne mažiau įspū
dingas buvo ir priėmimas Kana
dos ambasadoriaus Baltijos ša
lims Roberto Andrigo namuose.

Nesu nei angliste, nei pran- 
cūzistė, tačiau mano mokslinių 
interesų srityje Kanadai taip pat 
tenka nemenka vieta, ypač po 
to, kai tapau Kanados auditori
jos kuratore (galima būtų pasa
kyti ir globėja). Toks darbas nei 
apmokamas, nei kaip kitaip atly
ginamas, tik fakulteto vadovy
bės (dekanato) bei artimiausių 
kolegų palaikomas. Šįkart kon
ferencijos dalyvius supažindi
nau su Šiaulių universiteto Ka
nados auditorija bei jos veikla. 
Ir pati nustebau, kiek per šiuos 
dvejus metus jau nuveikta - yra 
ką žmonėms papasakoti, o juo 
labiau parodyti tiems, kurie ap
silanko auditorijoje. Po praneši
mo malonu buvo išgirsti, kad 
klausytojai įvertino atliktą dar
bą. Tai dar kartą parodė ir ką tik 
įvykęs susitikimas auditorijoje — 
daugelis susirinkusiųjų nustebo 
pamatę, kaip pasikeitė auditorija 
per dvejus metus. Ypač tie, ku
rie ilgesnį laika joje nesilankė.

Po tokių konferencijų ir su
sitikimų dar labiau stiprėja no
ras toliau plėsti veiklą. Nes pa
matai, kaip įvairiai galima tai 
daryti, ką tyrinėti, kaip dominti 
kitus. Todėl norėtųsi, kad ateity
je Šiauliuose turėtume kanadis
tikos studijas, kad paskaitas 
skaitytų tam pasirengę dėstyto
jai. O tam, kad studentai ir dės
tytojai turėtų galimybių tinka
mai pasirengti paskaitoms, nori
me įsteigti kanadietiškų knygų 
skaityklą. Ir tai jau atrodo realu. 
Jeigu tuo metu, kai auditorija tik 
kūrėsi, turėjome vos kelias kny
gas kanadistikos klausimais, tai 
dabar jų žymiai daugiau. Dalį jų 
surinkome patys (daugiausia tai 
Kanados autorių kūrinių lietu
viški vertimai), dalį neseniai ga
vome Kanados ambasados dėka, 
o dalį iš privačių asmenų Kana
doje.

Čia norėčiau nuoširdžiai pa
dėkoti ponui G. Procutai, atsilie
pusiam į pirmąją publikaciją Tė
viškės žiburiuose šių metų pra
džioje, kurioje pristačiau savo 
globojamą auditoriją. Jis tuoj 
pat parašė laišką ir pažadėjo at
siųsti knygų. Ir iš tikrųjų - bir
želio pradžioje Šiaulius pasiekė 
trys dėžės knygų įvairiomis te
momis, taip pat kai kurie žurna
lų bei laikraščių numeriai su 
įdomesniais straipsniais. Kiek 
žinau, šis žmogus jau daug metų 
dosniai remia Lietuvos bibliote
kas. Dabar ir Šiaulių universite
to Kanados auditorija dėkinga 
už paramą. Sulaukėme ir kitų 
pasiūlymų paremti knygomis, 
tik jų dar teks palaukti. Taigi 
utopija gali virsti tikrove, jeigu 
tokios paramos bus ir daugiau.

Ateityje reikia galvoti apie 
tai, kokia dar veikla galėtume 
sudominti savo universiteto 
bendruomenę. Taip pat rūpintis, 
kad knygos nedulkėtų nenaudo
jamos lentynose, kad jas skaity
tų ir dėstytojai, ir jų studentai, 
kad būtų rašomi įvairūs darbai 
kanadistikos temomis, kad vyk
tų rimtos kanadistikos studi
jos...

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant ju 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

2003-ųjų lapkričio 8 d. Vil
niaus valstybiniame dramos 
teatre įvyko Tėvynės sąjungos 
VII neeilinis suvažiavimas. Jo 
metu priimtas sprendimas dėl 
Lietuvos dešiniųjų sąjungos 
(LDS) prisijungimo prie Tėvy
nės sąjungos (TS), pateiktos 
nuostatos dėl svarbiausių politi
nių įvykių.

Suvažiavime pirmininkavo 
TS prezidiumo narė Irena Degu
tienė ir LDS pirmininko pava
duotojas Valentinas Šapalas.

TS ir LDS suvažiavimai vy
ko toje pačioje salėje. Abiejų 
partijų delegatus skyrė skirtin
gos spalvos mandatai ir jie už
ėmė vietas skirtingose salės pu
sėse. (TS delegatų mandatai ža
lios spalvos, LDS - geltonos).

Į TS suvažiavimą buvo pa
kviesti 379 delegatai, dalyvavo 
299. Į LDS suvažiavimą turėjo 
atvykti 204 delegatai, atvyko 
166.

Tėvynės sąjungos pirminin
kas Andrius Kubilius, apžvelg
damas Lietuvos politinę padėtį, 
sakė, kad Lietuva išgyvenanti 
didelį lūžį jau peraugantį į vals
tybės valdymo krizę. Rusijos 
nešvarių pinigų ir specialiųjų 
tarnybų įtaka Lietuvoje pasiekė 
aukštą lygį o Prezidentas atvedė 
Lietuvą arti “mafijos diktatūros” 
slenksčio.

TS nuogąstavimai dėl Pre
zidento Rolando Pakso asmens 
ir jo aplinkos pasitvirtino. 
“Žvirbliu gimęs ereliu nepa- 
skraidysi”, - priminęs liaudies 
išmintį A. Kubilius manąs, kad 
Prezidentas nebeturįs moralinės 
teisės toliau eiti savo pareigų.

Pranešėjas kalbėjo, kad pri
brendo laikas susijungti dešinio- 
sioms jėgoms, nes susiskaldy
mas atvėrė vartus cinizmui. 
“Anksčiau buvome kartu, pas
kui po savo kiemus pasivaikš

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas sveikina Artūrą Mičiūdą, 
Lietuvos informacijos biuro vadovą iš Argentinos, dalyvavusį PLB 
seime Vilniuje
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čiojom ir vėl sugrįžtam”, - sakė 
A. Kubilius.

Suvažiavime priimta Tėvy
nės sąjungos ir Jaunųjų konser
vatorių organizacijos (JKO) 
bendradarbiavimo sutartis, ku
rios pagrindiniai tikslai - atviros 
pilietinės visuomenės ir moder
nios nepriklausomos teisinės 
valstybės kūrimas, jaunimo ska
tinimas dalyvauti valstybės kū
rimo, valdymo ir tobulinimo 
darbuose.

2003 m. liepos 9 d. TS pir
mininkas Andrius Kubilius ir 
LDS pirmininkas Vidmantas 
Žiemelis pasirašė susitarimą dėl 
Tėvynės sąjungos ir Lietuvos 
dešiniųjų jungimosi. Suvažiavi
me šis susitarimas priimtas ir 
patvirtintas.

Tėvynės sąjungos suvažia
vimas priėmė nutarimus “Dėl 
reorganizuotos Lietuvos deši
niųjų sąjungos narių priėmimo į 
Tėvynės sąjungą ir skyrių susi
rinkimų surengimo”, “Dėl Tė
vynės sąjungos įstatų pakeiti
mo”, “Dėl Tėvynės sąjungos 
pirmininko pavaduotojo (prezi
diumo nario) tvirtinimo” (juo 
patvirtintas Vidmantas Žieme
lis), “Dėl Tėvynės sąjungos ta
rybos narių rinkimo”. Ryšium 
su reorganizavimu nutarta tary
bą padidinti 5 asmenimis, Tėvy
nės sąjungos suvažiavimas nuta
rė Priežiūros komitetą padidinti 
2 nariais. Priimti Tėvynės sąjun
gos suvažiavimo pareiškimai 
“Dėl dešiniųjų vietybės vardan 
tikrosios politikos” ir “Dėl pre
zidento krizės”.

Suvažiavime kalbėjo prof. 
Vytautas Landsbergis, Jis pasi
džiaugė, kad pradėtas darbas 
baigtas. Povilas Jakučionis kons
tatavo, kad nepaisant įvykių, 
krečiančių Lietuvą kairėje, deši
nėje vyksta jungimosi procesai. 
Saulius Pečeliūnas sakė, kad jo 
sena svajonė - klijuoti dešiniųjų 
organizacijas - pildosi.
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Tarp Trijų kryžių ir Vilniaus arkikatedros matosi šiuo metu vykstanti 
Valdovų rūmų statyba Vilniuje Nuotr. I. Ross

Žingsnis tėvynės sūkuriuose 
Pasitraukus iš Lietuvos radijo ir televizijos tarybos

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
GERBIAMIEJI LRT 
TARYBOS NARIAI,

Man buvo įdomu ir naudin
ga drauge su Jumis dirbti LRT 
taryboje. Turėta daug džiaugs
mo ir vertingos gyvenimo patir
ties, trejus su puse metų drauge 
veikiant ir bendraujant šioje vi
suomeninio transliuotojo atsto
vybėje. Nenorėčiau, kad mano 
sprendimas atsistatydinti kaip 
nors paveiktų mūsų asmeninius 
santykius. Nei prieš vieną iš Jū
sų asmeniškai, gerbiamieji Ko-, 
legos, negalėčiau pasakyti nieko 
kita, kaip tik gera. Ir nieko kito, 
kaip tik pagarbą, kiekvienam iš 
Jūsų asmeniškai, nejaučiu. Tai 
pasakiau ir viešai, spaudos kon
ferencijoje vakar, pažymėdamas 
kiekvieno iš Jūsų aukštą profe
sionalumą savo srityje.

Visa tai, kas dabar vyksta 
Lietuvoje mane glumina tik vie
nu atžvilgiu - žūtbūtiniu nepa
kantumu ir kažkokiu kruvinos 
bušdo kovos azartu kitokiai pa
saulio matymo perspektyvai. 
Tai pajutau akimirksniu, tik pa
sirodęs TV laidose.

Bet niekas žmogaus tiek ne- 
prablaivo, kaip jausmas, kad ei
ni prieš srovę. Sykiu niekas tiek 
jo neužmigdo ir nesustingdo, 
kaip plaukimas pasroviui. Nei 
plaukti su minia, nei stovėti ša
lia jos, bet tam tikrais atvejais 
eiti prieš minią yra piliečio už
davinys. Mūsų prisitaikėliškumo 
laikais žmogiškosios vertės po
žymis yra sugebėjimas laikytis 
savo įsitikinimų - ne įžūliai ar 
užsispyrus (tai tik apsigynimas, 
bet ne drąsa), ne keršijant, bet 
tiesiog todėl, kad tuo tiki.

Nepažįstu Borisovo, nebu
vau susitikęs su Smailyte, neda
lyvavau liberalų demokratų su
važiavimuose ar rinkimų štabe, 
nepažįstu tiesiogiai tos aplinkos, 
nebalsavau už Rolandą Paksą. 
Priešingai, savo straipsniuose 
užsienyje ir Lietuvoje kritikavau 
šio kandidato ir jo komandos 
politinę raišką dėl tų pačių daly
kų, kurie dabar iškilo į viešu
mą. Tačiau būdas, kaip tai yra 
daroma dabar, kai jau kalba eina 
ne tiek apie asmenį kiek apie 
mūsų politinio elgesio kokybę ir 
jo padarinius valstybėje, man at
rodo ne tik netinkamas, bet ir la
bai rizikingas.

Neužmirštu britų politiko

^SSSBBBBBB
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

KAZYS DEMENTAVIČIUS
(Charles Domenta)

mirė Vankuveryje, B.C. 2003 m. lapkričio 19 d. 
Velionis buvo gimęs Kaune 1920 metais, į Kanadą at
vykęs 1951 metais. Daugiau informacijų teikia C. Juras, 
tel. 1-604-893-7003.

W.E. Gladstone posakio: “Kas 
politikoje vartoja nemoralias 
priemones, to politiniai veiks
niai kompromituoja jo patį tiks
lą”. Rolandui Paksui dėl to gali
ma padaryti daug priekaištų. Bet 
tiesa taip pat yra ir tai, kad jo 
“trečiasis” atgimimas tebuvo ga
limas vien dėl to, kad prieš 
jį išsivystė “vieninga ašis” 
nuo “barzdotų Sąjūdžio patriar
chų” iki “16-tos divizijos kovo
tojų”. Gali taip atsitikti, kad da
bar vykstanti vieša politinė eg
zekucija, mūsų ne itin politiniu 
atžvilgiu “raštingą” visuomenę 
visiškai dezorientuos ir artėjan
čiuose rinkimuose sulauksime 
atitinkamų pasekmių. Kaunas ir 
Šiauliai yra tam tikri skambučiai 
apmąstymams.

Dabar vykstantys procesai 
veda ten, kur mes jau buvome - 
į 1992 “parlamentinės rezisten
cijos” laikus, kai stojo “vyras 
prieš vyrą” (Patackas prieš Va
latką, “megzta beretė” prieš Jur
šėną...). Jei sakoma, kad politika 
yra kompromisų menas, tai po
sakis “Nulis negali būti prezi
dentu, arba jis, arba Lietuva” 
daug pasako apie mūsų politinio 
intelekto potencialą. Ir dar dau
giau pasako tai, kad po šitokio 
pareiškimo niekam nekyla klau
simų, kai tas pats politikas to
liau posėdžiauja parlamentinėje 
komisijoje, pateikia klausimus 
apklausinėjimuose ir atlieka 
savo “politinius vertinimus”...

Elgesys yra veidrodis, ku
riame kiekvienas parodo savo 
veidą. Politinį veidą - taip pat. 
Kuo garbingesnis žmogus, tuo 
jis mažiau įtaria kitus negarbin
gumu. Todėl, manau, teisus yra 
JAV ambasadorius S. Mull, ku
ris visa tai, kas dabar vyksta 
Lietuvoje, pavadino iššūkiu. Iš
šūkiu ne tik prezidentui, ne tik 
seimui, bet ir Lietuvos pilietinei 
visuomenei.

Mat demokratija tai nė
ra vien laisvė be atsakomybės. 
“Tik kvailiai savivalę vadina 
laisve” (Tacitas). Taip pat de
mokratija nėra prigimties dova
na. Demokratija yra kovos lai
mėjimas. Ilgos kovos su barba
riškais atskiro asmens ir visuo
menės instinktais.

Mano atsistatydinimas iš ta
rybos nėra jokia drąsa, juo la
biau - “didvyriškumas”. Prie
šingai, tai greičiau savigynos 
forma, siekianti apsaugoti savo 
paties teisę turėti įsitikinimus, 
įsitikinimus, kurie sudaro žmo
giškosios laisvės branduolį ir 
kuriuos pamynus tučtuojau yra 
pavergiamas pats žmogus - net. 
ir tas, kuris tik šių vertybių dėka 
buvo laisvas stoti į kovą su šio-. 
mis vertybėmis, kad jas panei
gęs pats taptų savo paties sukur
tos tironijos auka.

http://www.10-10-580.com
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® LAISVOJE TEVYffiJE
DIPLOMATIJOS 85-OJI 

SUKAKTIS
Lietuvos diplomatinės tarny

bos 85 metų sukaktis buvo paminė
ta įvairiais renginiais lapkričio 13- 
14 d.d. Vyko konferencija Lietuvos 
diplomatijai - 85, kurioje apžvelgta 
Lietuvos diplomatijos raida nuo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės iki paskutiniojo dešimtmečio. 
Po konferencijos buvo atidaryta 
nuotraukų paroda Lietuvos diplo
matinės tarnybos akimirkos. Lietu
vos institute ambasadorius Alfon
sas Eidintas bei diplomatas Laury
nas Janušauskas pristatė savo kny
gas Ambasadorius. Tarnyba savo 
valstybei svetur ir Likimo vedami: 
Lietuvos diplomatinės tarnybos eg- 
zilyje veikla 1940-1991 metais. Vil
niaus universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų institute 
vyko apskritojo stalo diskusija Atei
ties Lietuva ateities Europoje: ant 
kokio pamato kursime valstybės už
sienio politiką?, kurioje buvo kal
bama apie tautiškumo ir europietiš
kumo sąveiką, pilietinę bei žinių vi
suomenę, ekonominių interesų už
sienyje įgyvendinimą. Šiuo metu 
veikia 48 Lietuvos diplomatinės at
stovybės užsienyje, iš jų - 33 am
basados, 7 atstovybės prie tarptauti
nių organizacijų, 6 generaliniai 
konsulatai ir 2 konsulatai. Diplo
matinėje tarnyboje dirba beveik 
400 diplomatų. Prieš okupaciją 
1940 m. joje dirbo 218 darbuotojų.

NERINGOS PASKUTINĖ 
KARVĖ

Kuršių nerijos valstybinio par
ko darbuotoją, Preilos pensininkę 
Danutę Artemjevą privertė atsisa
kyti savo karvės. Aplinkosauginin
kai nustatė, kad juodmargė niokoja 
draustinio gamtą, todėl pensininkė 
nutarė trejų metų Martą padovanoti 
Panevėžio rajone vargingai gyve
nančiai daugiavaikei šeimai. Ji no
rėjusi ją atiduoti vaikų globos na
mams, bet ten neleidžiama gerti ne
pasterizuoto karvių pieno. Karvę 
pasiims šeima, auginanti keturis 
vaikus. Marta vasarą per dieną duo
davo apie 20 litrų pieno, iš kurio 
jos šeimininkė susimušdavo svies
to, išsispausdavo sūrio. Vienkiemy
je gyvenanti pensininkė dar augino 
18 avių, kurias jau anksčiau buvo 
priversta parduoti ūkininkams. Tai 
ji padarė po to, kai parko adminis
tracija ją nubaudė 50 litų bauda už 
gyvulių ganymą neleistinoje vieto
je. Dėl jos auginamų ančių, vištų, 
gaidžių, šuns ir keturių kačių parko 
administracija pretenzijų D. Artem- 
jevai kol kas nereiškia. D. Artemje- 
va aplinkosaugininkams užkliuvo 
po to, kai mylimiausią jos augintinę 
karvę Martą įskundė Preiloje vasa
roj antys Fizikos instituto atmosfe
ros užterštumo tyrimų laboratorijos 
darbuotojai. Ji svarstė dar vieną iš
eitį - paskutinę Neringos karvę, ku
ri dar ganosi į UNESCO pasaulio 
gamtos ir kultūros vertybių sąrašą 
įtrauktoje Kuršių nerijoje, irgi pa
versti saugotinu, ankstesnę vietinių 
gyventojų buitį primenančiu praei
ties paveldo objektu, rašo Lietuvos 
rytas (2003. XI.25).

SIAUČIA PASIUTLIGĖ
Alytaus apskrities maisto ir ve

terinarijos tarnyba šiemet užregist
ravo bene didžiausią pasiutligės ži-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį .

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury ntario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

dinių skaičių Lietuvos regionuose, 
rašo LGT1C. Pasiutlige sirgo 147 
laukiniai žvėrys ir naminiai gyvu
liai. Veterinarijos tarnybos teigimu, 
iki to laiko penkerius metus vis ma
žėjusių pasiutligės susirgimų stai
giai padaugėjo todėl, kad jau antri 
metai šios ligos vakcinų įsigijimui 
valstybė visai neskyrė lėšų. Specia
listai taipgi priekaištauja pamiškėse 
gyvenantiems ūkininkams, kurie 
neskuba vakcinuoti savo laikomų 
gyvulių, ir dėl to vėliau tenka patir
ti nemažų nuostolių, kyla grėsmė 
aplinkinių gyventojų sveikatai. Iš 
pasiutlige sirgusių gyvūnų apie du 
trečdalius yra laukiniai žvėrys, dau
giausia lapės ir meškėnai.

ŠVEDAMS PRITEISTA UŽ 
NAFTĄ

Trejus su puse metų nagrinėta 
tarptautinė byla dėl lietuviškos naf
tos gavybos Lietuvos biudžetui kai
nuos daugiau kaip 36 mln. litų, pra
neša BNS. Kopenhagos tarptautinis 
arbitražo teismas iš dalies patenki
no 50% įmonės “Genčių nafta” ak
cijų valdančios Švedijos bendrovės 
“Svenska Petroleum Exploration” 
ieškinį Lietuvos vyriausybei ir pri
teisė švedų naudai 12.5 mln. JAV 
dolerių (36.3 mln. litų) - 40% rei
kalautos sumos (31 mln. JAV dole
rių), skelbia Lietuvos rytas (2003. 
XI.24). “Svenska” kreipėsi į tarp
tautinį arbitražą, pralaimėjusi 
“Geonaftos” privatizavimo konkur
są. “Geonaftą”“ konservatoriaus 
Andriaus Kubiliaus vadovaujama 
vyriausybė 2000 metų viduryje par
davė bendrovei “Naftos gavyba”. 
“Geonafta” buvo parduota neiš
sprendus valstybės ir “Svenska” 
teisinio ginčo dėl Nausodžio bei 
Kretingos naftos telkinių. “Svens
ka” skundą motyvavo tuo, kad nesi
laikoma Lietuvos vyriausybės, 
Gargždų valstybinės naftos geolo
gijos įmonės (dabar - “Geonafta”) 
ir “Svenska” 1993-iaisiais pasirašy
tos sutarties, pagal kurią buvo įkur
ta „Genčių nafta“. Joje nurodyta, 
kad “Svenskai” bus suteikta pirme- 
nybinė teisė plote, kuriame yra 
Kretingos, Nausodžio ir Genčų tel
kiniai. Pagal “Geonaftos” pateiktą 
priešieškinį arbitražas įpareigojo 
švedus perduoti “Genčių naftos” 
valdymą. Bendrovės akcijos lygio
mis dalimis priklauso “Geonaftai” 
ir “Svenska”, tačiau nuo bendrovės 
įsteigimo 1993 m. daugumą jos val
dytojų yra švedai.

NESUTARIA PIENININKAI
Lapkričio 26 d. Žemės ūkio rū

muose vyko pieno gamintojų ir per
dirbėjų susitikimas, kuriame steng
tasi spręsti, kaip išlaikyti pieno 
ūkių pajamas per kitų metų pirmuo
sius keturis mėnesius. Tuo laikotar
piu dar nebus mokamos Europos 
sąjungos tiesioginės išmokos. Že
mės ūkio ministerijos duomenimis, 
vidutinė pieno supirkimo kaina šie
met beveik 50 litų už toną mažesnė 
negu pernai. Pieno gamintojų drau
gijos tarybos pirmininko manymu, 
galima bandyti derėtis su pieno su
pirkėjais dėl aukštesnių kainų, o ta
da kreiptis į vyriausybę pagalbos, 
arba mažinti pieno gamybos apim
tis tiek, kad nereikėtų jo eksportuo
ti; tada kainos susitvarkytų pačios. 
Tačiau pastaruoju atveju bankro- 
tuotų pusė pieno gamintojų ir viena 
ar dvi pieno perdirbimo įmonės. 
Žemdirbiai ir perdirbėjai dar tiks
lins savo pasiūlymus ir prašys susi
tikimo su žemės ūkio ministeriu Je
ronimu Kraujeliu ir vyriausybės va
dovu, rašo Lietuvos rytas (2003, 
XI.26).RSJ

four seasons 
t\J//r IFXX REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: angie@-angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com
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Maloniai kviečiame į

NAUJU METU /LITI K IMĄ 
š.m. gruodžio 31, trečiadienį, T v.v.

Hamiltono Jaunimo centre, 50 Dundurn St.N. 
♦vakarienė su vynu * šampanas * užkandžiai * bufetas *

* nuotaikinga muzika, dainos ir šokiai *
Bilietus užsakyti pas S. Kare c ką, tel. (905) 730-9294

Rengėjai - KLB Hamiltono apyl. v-ba

Dail. Onos Ališauskaitės meno parodos atidaryme. Jos darbai buvo ro
domi Collingwood miesto biliotekoje lapkričio mėnesį

Pagerbtas veiklos šulas
Hamiltoniečio Jono Stankaus darbai prisiminti 

amžiaus sukakties proga
STASYS DALIUS

Š.m. lapkričio 15 d. lietuviai 
rinkosi į Jaunimo centro salę 
Hamiltone, kur buvo kviečiami 
Jono Stankaus 80 metų amžiaus 
sukakties vaišėms. Atvyko per 
100 tautiečių, kurie susibūrė pa
dėkoti sukaktuvininkui už našų 
ir prasmingą darbą lietuvių bend
ruomenei.

Sukaktuvininkas pasaulį iš
vydo 1923 m. lapkričio 16 d. 
Degutiškių vienkiemyje, Žiež
marių valse., Trakų apskr. Tėvai 
- Pranas Stankus ir Koste Mali- 
jauskaitė. Tai sena giminė, šimt
mečius gyvenusi toje vietovėje 
ir bajorystę išlaikiusi nuo Vy
tauto laikų. Rasti dokumentai tą 
patvirtino.

Tėvai valdė stambų ūkį 80 
hektarų su 10 ha miško, kuris 
glaudėsi prie valdiško miškų 
masyvo virš 1200 ha ploto.

Šeimoje augo su seserim 
Ona. Pradžios mokyklą lankė 
Burbiškiu kaime, kurią baigė 
1933 m. Vėliau mokėsi Kaišia
dorių gimnazijoje. Penktoje kla
sėje besimokant užklupo Lie
tuvą 1940 m. okupacija.

Per pirmąją sovietų okupa
ciją nutraukė mokslą, nes ūkis 
okupantų buvo išdalintas, paliko 
tėvams tik 30 ha. Vokiečių oku
pacijos metu 1942 m. įstojo į 
Žemesniąją žemės ūkio mokyk
lą Alytuje, kur mokėsi vienerius 
metus, nes prasidėjus vyrų gau
dymams į kariuomenę mokslas 
nutrūko. 1944 m. liepos mėn. 
visa šeima - tėvai, sesuo ir tėvo 
motina, pasikinkę tris arklius į 
du vežimus, išvyko į Vokietiją.

Rytprūsiuose Jonas buvo 
paimtas į Lufvvaffę, o sesuo Ona 
išvaryta apkasų kasti. O iš tėvų 
prie Karaliaučiaus buvo atimti 
arkliai, jie įsodinti į traukinį, at
vežti į Bavariją, kur dirbo pas 
ūkininką.

Po kapituliacijos 1945 m. 
liepos mėn. visa šeima susirinko 
ir apsigyveno Hanau lietuvių pa
bėgėlių stovykloje, išskyrus sese
rį Oną, kuri per apkasų kasimo 
darbus buvo apsupta rusų Dan
cige ir nebegalėjo pasitraukti. 
Rusų grąžinta į Lietuvą, kentėjo 
komunistų persekiojama, buvo 
kalinama, kankinama reikalau
jant išduoti partizanus, mirė.

Į Kanadą Jonas atvyko pasi
rašęs darbo sutartį miško dar
bams 1947 m. spalio mėn. ir 
dirbo Blind River, Ontario miš
kuose, o nuo 1948 m. balandžio 
mėn. įsidarbino “Stelco” plieno 
bendrovėje Hamiltone, kur iš
dirbo iki 1983 m. rudens, kai iš
ėjo į pensiją. Apsigyvenęs Ham
iltone, parsitraukė iš Vokietijos 
savo tėvus ir senelę.

Hamiltone įsijungė į visuo
meninį darbą pirmiausia į Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetą ir lietuvių 
karo veteranų “Ramovė” sky
riaus valdybą.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu - 

tevzib@pathcom.com

JONAS STANKUS

Stipriai įsijungė į Medžioto- ' 
jų ir žūklautoj ų klubo veiklą. 
Ėjo įvairias pareigas per 30 me
tų. Jam dirbant valdyboje buvo 
nupirktas klubui 30 akrų žemės 
sklypas prie Kaledonijos ir pa
statytas erdvus pastatas. Pastatas 
su visais įrengimais atsiėjo per 
60,000 dol.

Jono Stankaus stiprų petį 
pajuto įsijungus į lėšų telkimą 
mergaičių choras “Aidas”, suor
ganizuotas 1970 m. vadovaujant 
sol. V. Verikaičiui, kuris jungė 
54 dainuojančias mergaites. 
Choras veikė iki 1985 m. ir visą 
tą 15 metų veiklos laikotarpį Jo
nas telkė lėšas, kad choras galė
tų gyvuoti, keliauti ir išleisti dar 
kelias plokšteles.

Labai stiprias pėdas įmynė 
Jonas į “Talkos” lietuvių kredito 
kooperatyvo veiklą. Jam vado
vaujant “Talka” labai išaugo ir 
sustiprėjo: perimant turėjo kapi
talo 14.3 mln. dol., o dabar sie
kia jau per 47 mln. dol. “Talka” 
dirbo nupirktuose savo namuose 
nuo 1972 m., tačiau augant ir 
plečiantis patalpos pasidarė per 
mažos ir jam pirmininkaujant 
1983 m. buvo pastatytas prie
statas kainavęs per 200,000 dol.

Labai našų ilgametį darbą 
atliko Aušros Vartų parapijos 
komitete ir taryboje, per 18 me
tų eidamas iždininko ir adminis
tratoriaus pareigas, prižiūrėda
mas ir tvarkydamas šventovės, 
klebonijos ir Jaunimo centro sa
lės reikalus.

Buvo jis kuriam laikui iš
plaukęs ir į platesnius vandenis, 
kai buvo išrinktas Kanados lie
tuvių fondo valdybon ir tapo 
pirmininku 1992-93 m. Taipogi 
kelerius metus darbavosi fondo 
kontrolės komisijoje.

Dalyvauja KLB Krašto tary
boje jau kelias kadencijas atsto
vas pakartotinai išrenkamas. 
Atidavė duoklę ir išrinktas į 
KLB kontrolės komisiją.

Prisidėjo prie didžiųjų Ha
miltone vykusių renginių: XXV- 
jų Kanados lietuvių dienų 1980 
m. ir VHI-jų Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės 
1988 m. liepos 3 d. Buvo rūpes
tingas iždininkas, telkęs šiems 
renginiams lėšas.

Jaunimo centro salėje pro
gramą pradėjo “Gintarinių aidų” 
radijo programos vedėja L. Stun- 
gevičienė, pakviesdama prieš 
valgį sukalbėti maldą kun. J. 
Žukauską, OFM. Pasivaišinus, 
programą tęsė L. Stungevičienė 
į sveikinimą [pindama poezijos 
ir istorijos iš jubiliato aplinkos.

Sudbury, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPI

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

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPI

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

London, Ont.
ŠILUVOS MARIJOS PA

RAPIJA gavo didžiulę auką - 
$5,000 iš Rodney apylinkės lietu
vių klubo. Nuoširdžiai dėkojame už 
auką parapijos išlaikymui.

Kun. K. Kaknevičius, 
parapijos klebonas

Collingwood, Ont.
DAILININKĖ ONA ALI

ŠAUSKAITĖ gimė Toronte 1951 
m., užaugo Mississaugoje. Baigusi 
“Ontario College of Art”, ji dirbo 
Mississaugos bibliotekose - organi
zavo meno parodas, kūrė reklamas, 
televizijos programas bibliotekų ir 
meno tematika. Laisvalaikiu kūrė 
savo darbus, dalyvavo įvairiose 
grupinėse ir asmeninėse parodose. 
O. Ališkauskaitė 1983 m. grįžo mo
kytis “Computer Graphics” Sheri
dan kolegijoje (Oakville). Ten liko 
dirbti Research and Development 
skyriuje dizainere. Persikėlė į 
Craigleith 2001 m., atidarė savo 
studiją “Northwind Studio” (213 
Lakeshore Rd. E., Collingwood). Ji 
yra narė “Oakville Art Society, 
Blue Mountain Foundation for the 
Arts, Georgian Bay Arts & Crafts 
Association, Ontario Society of Ar
tists”. Jos darbai premijuoti bent aš- 
tuoniomis premijomis.

Hamilton, Ont.
VAIKŲ DIENOS CENT

RAMS Lietuvoje G. Kažemėkienė 
' aukojo $20; a.a. Simo Karno atmi

nimui po $20 aukojo: J. Gedrimie- 
nė, G. Montvilienė; a.a. Alf. Kele- 
čiaus atminimui $20 aukojo J. Ged- 
rimienė.

Užjaučiame mirusiųjų gimines 
bei artimuosius ir nuoširdžiai dėko
jame už aukas -VDC komitetas

“PAGALBA LIETUVOS VAI
KAMS” aukojo: $10 - E. Beržai- 
tienė, P. S. Urbonavičiai; $5 - I. Ja- 
kimavičiūtė, V. Pleinienė.

A.a. SIMUI KARNUI mirus, 
reikšdami užuojautą žmonai Aldo
nai, dukrai Laimai ir vaikaičiams 
“Pagalba Lietuvos vaikams” auko
jo: $50 - M. Rybienė; $30 - A. A. 
Pauliukoniai; $20 - E. K. Gudins- 
kai, D. M. Jonikai, S. Karaškienė, 
A. A. Petrauskai, T. J. Povilauskai, 
I. Ulbinienė. J. P. Zūbai; $15 - A. 
S. Urbonavičiai, Z. Vainauskienė; 
$10 - J. Astas, V. P. Šidlauskai; $5 
- F. M. Gudinskai.

A.a. KLEMENSO KARAŠ- 
KOS vienerių metų mirties prisimi
nimui, žmona Salomėja “Pagalba 
Lietuvos vaikams” aukojo $100.

PLV komitetas
A.a. ALFONSUI KELIA - 

ČIUI mirus, reikšdami užuojautą 
sūnui ir jo šeimai, “Pagalbai Lietu
vos vaikams” aukojo: $50 - E. K. 
Gudinskai; $20 - G. Agurkienė, J. 
Pyragius; $10 - J. Astas, A. S. Ur
bonavičiai; $5 - M. Borusienė, F. 
M. Gudinskai.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus skirdami 
auką “Pagalba Lietuvos vaikams”: 
$50 - A. Volungienė; $40 - F. A. 
Povilauskai, E. K. Gudinskai; $20 - 
E. Grajauskienė, A. S. Urbonavi
čiai, F. Venskienė.

Sveikiname visus Hamiltono lie
tuvius su Šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais. Nuoširdžiai dėkojame už 
jūsų gausias aukas pagalbos reika
lingiems Lietuvos vaikams.

PLV komitetas

Stasys Dalius apžvelgė Jono 
Stankaus nueitą gyvenimo kelią 
ir įnašą į Hamiltono lietuvių or
ganizacinį darbą. “Talkos” vice- 
pirm. A. Enskaitis sveikino ko
operatyvo vardu, v įteikdamas 
padėkos dovanėlę. Šeimos var
du sveikino dukros Vida ir Lo
reta Stankutės. Medžiotojų ir 
žūklautojų Giedraičio klubo var
du sveikindamas A. Jusys pra
nešė, kad klubo nariai ir draugai 
su linkėjimais suaukojo klubo 
naudai per 600 dol., kuriuos su
rinko M. Jonikas, ir juos pa
skyrė klubo veiklai remti.

Sekė kiti sveikinimai: KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos 
pirmininkė Rasa Bakšytė-Pru- 
den, buvęs pirmininkas B. Ma
čys, Algirdo šaulių kuopos pir
mininkas K. Deksnys ir buvęs 
kaimynas Lietuvoje P. Šidlauskas.

Meninę programą atliko sol. 
L. Turūtaitė su V. Mašalu. Jonas 
Stankus išreiškė visiems dalyva
vusiems padėką už sveikinimus 
ir dovanas.

<š-> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A.a. Sofija Šatienė, 85 metų 
amžiaus, gyvenusi St. Petersburge, 
mirė spalio 9 d. Palms of Pasadena 
ligoninėje. Ji 1980 m., mirus jos 
vyrui prof. Antanui Saliui, žymiam 
lietuvių kalbininkui, atvyko iš Fila
delfijos, kur darbavosi ligoninėje ir 
buvo Pensilvanijos veterinarijos 
histologijos laboratorijos vedėja. 
Velionė St. Petersburge įsijungė į 
Lietuvių klubo veiklą, vėliau tapo 
jo garbės nare, keletą metų vadova
vo Lietuvos dukterų draugijos St. 
Petersburgo skyriui. Nuo 1986 iki 
2002 metų vadovavo lietuvių klubo 
bibliotekai, labai pavyzdingai ją su
tvarkiusi. Velionė brangino lietu
višką knygą, susirašinėjo su Lietu
vos bibliotekomis ir mokslo institu
cijomis. Į Lietuvos bibliotekas bei 
skaityklas Lietuvių klubo vardu yra 
pasiuntusi per 30 komplektų bosto- 
niškės Lietuvių enciklopedijos ir 
didelį skaičių kitų vertingų knygų. 
Ji padėdavo visiems knygų skaity
tojams, kurie apsilankydavo Lietu
vių klubo bibliotekoje. Velionė pa
laidota Filadelfijoje, šalia savo vyro 
prof. Antano Salio. St. Petersburgo 
lietuviai apgaili netektį ir kartu liū
di su velionies dukra Rima ir vai
kaitė Laima.

St. Petersburgo Lietuvių klu
bo patalpose spalio 8 d. įvyko St. 
Petersburgo apylinkės lietuvių ge
gužinė, sutraukusi per 200 dalyvių. 
Jie gėrėjosi skaniai paruoštais val
giais ir puikia nuotaika. Muz. Aldo
na Varkalienė išdalijo visiems sta
lams dainų tekstus ir grodama akor
deonu vadovavo bendram dainavi
mui. Rima ir Aurelijus Kilbauskai, 
pramoginių šokių mokytojai, kartu 
su savo mokiniais broliu ir sesute, 
pašoko keletą pramoginių šokių, 
susilaukdami entuziastingo publi
kos įvertinimo. R. ir A. Kilbauskai, 
premijas laimintys šokėjai, reiškėsi 
Lietuvoje ir Europoje, o dabar St. 
Petersburgo apylinkėse. Gegužinės 
dalyviai galėjo dar savo laimę iš
mėginti gausioje laimikiais loterijo
je, ir jie sakėsi lauksią tokio nuotai
kingo renginio kitais metais.

(Lietuvių žinios, 328 m.)

Karaliaučiaus kraštas
Apie lietuvių sunkumus šia

me krašte rašoma Vorutos laikraš
tyje, 2003 m., 18 nr. J. Daukšys, 
Stalupėnų lietuvių draugijos pirmi
ninkas, du savo sūnus leido lankyti 
pradines lietuviškas klases Stalupė
nuose. Jos vėliau buvo uždarytos. 
Tuomet jis savo vaikus pasiuntė į 
Eitkūnų pradines lietuviškas klases, 
bet ir tos iširo. Jam liko vienintelis 
priimtinas kelias - siųsti vaikus 
mokytis į Lietuvą. Jono ir Irenos 
Vaidilų dukrą į mokyklą Vištytyje 
kiekvieną rytą palydėdavo Eitkū
nuose gyvenanti mokytoja V. Ru- 
šinskaitė. Bet nebepakentusi Lietu
vos-Rusijos sienos perėjimo režimo- 
išsikėlė gyventi į Kybartus. Taip ir 
liko mergaitė be pagalbininkės. To
kių pavyzdžių esama daug. Jų ne
būtų, jei Karaliaučiaus krašte veik
tų lietuvių mokyklos, bet per pen
kiolika metų nepavykę to tikslo pa
siekti. Dar labiau Karaliaučiaus lie-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT K'A” LIETUVIŲ KREDITO
I KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-71C 5
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.
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1.55%
1.55%
2.25%
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2.75%
3.00%
3.50%

MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 0.75%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
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%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

tuvių gyvenimą apkartina Lietuvos 
ir Rusijos pareigūnų reikalavimai, 
kai reikia pereiti sieną. Pvz. Lietu
va, išduodama Karaliaučiaus krašto 
gyventojams vizas atvykti į Lietu
vą, reikalauja, kad čia gali išbūti ne 
ilgiau kaip 180 dienų per metus, 
tuo tarpu Lietuvoje mokslo metai 
trunka 250 dienų. Gavus Rusijos 
užsienio pasą, tenka mažiausiai du 
kartus vykti į Lietuvos konsulatą 
Karaliaučiuje ir išstovėti kelias die
nas eilėse. Nuo š.m. rugsėjo mėne
sio įsigali Rusijoje privalomas 
transporto priemonių civilinės atsa
komybės draudimas, kainuojantis 
mėnesiui apie 300 litų vienam auto
mobiliui... Tokiu būdu atvykstantys 
mokytojai iš Lietuvos negalės nau
dotis automobiliais, kurie kartais 
yra vienintelė priemonė pasiekti 
vietovę. Taipgi Rusijos darbo ins
pekcija žada reikalauti, kad moky- 

. tojai iš Lietuvos išsipirktų leidimus 
dirbti Rusijoje... Pamažu, rašoma, 
uždaromi vartai Lietuvos mokyto
jams dirbti Karaliaučiaus krašte. 
Lietuviams patriotams, nenorin
tiems savo vaikų leisti i rusiškas 
mokyklas, vienintelė išeitis būtų 
siųsti juos į Vilniaus mokyklą “Lie
tuvių namai”. Bet atsiranda kitas 
pavojus - tokie mokiniai, baigę šią 
mokyklą, nori pasilikti Lietuvoje. 
Tada Karaliaučiaus krašto lietuviai 
netektų jaunų žmonių, galinčių 
dirbti lietuvybei.

Prancūzija
Prancūzijos policija suėmė 

daugiau kaip 20 Lietuvos piliečių, 
kurie organizuotai vogė iš parduo
tuvių visame krašte - skelbia EL
TA. Jie galėjo pavogti prekių dau
giau kaip už 600,000 eurų. Spalio 
26 d. Prancūzijos policijos atstovas 
informavo žurnalistus apie gaujos 
suėmimą. Joje buvo 11 moterų, ku
rių amžius nuo 18 iki 20 metų. Jos 
kiekvieną rytą “eidavo į darbą” di
deliuose prekybos centruose. Čia 
jos vogdavo kvepalus, brangius gė
rimus ir kitas prekes, kurias išsineš
davo specialiose aliuminiu dengto
se rankinėse. Kiekviena mergina 
per dieną pavogdavo prekių kelių 
tūkstančių eurų vertės. Pavogtos 
prekės automobiliais buvo vežamos 
į Lietuvą. Prancūzai gaują išaiškino 
padedami Belgijos ir Vokietijos po
licijos. __

Australija
A.a. Vytautas Rauliškis, 82 

m. amžiaus, mirė rugpjūčio 16 d. 
Sidnio mieste. Velionis gimė 1921 
m. liepos 2 d. Dzūkijoje, prie gra
žaus Daugų ežero. Baigęs Alytau: 
gimnaziją, 1941 m. Vytauto Di
džiojo universitete Kaune pradėjo 
studijuoti Medicinos fakultete. Bai
giantis II Pasauliniam karui pasi
traukė į Vokietiją. Čia jis tęsė stu
dijas Erlangeno universitete. Bet jų 
nebaigęs vienas pirmųjų išvyko į 
Australiją. Sidnio mieste įsidarbino 
“Coca Čola” įmonės laboratorijoje, 
o vėliau šioje įmonėje užėmė neže- 
mas pareigas. Jis buvo vedęs Lietu
vos operos solisto Kipro Petrausko 
dukterį Guodą, susilaukė dviejų sū
nų, iš kurių vienas žuvo automobi
lio nelaimėje. Turėdamas artistinių 
gabumų, Sidnio lietuvių teatre “At
žala” atliko įvairių veikalų vaidme
nis. Vėliau įsijungė į lietuvių bend
ruomeninę veiklą. Vienas pirmųjų 
tapo Lietuvių klubo nariu. Mėgo la
bai lietuvišką spaudą, lankė lietuvių 
kultūrinius bei meninius renginius, 
ilgėjosi Lietuvos, norėjo dar ją ap
lankyti, bet įsigalėjusi liga nutraukė 
gyvenimo siūlą.

(Mūsųpastogė, 2003 m., 42 nr.) 
__________ J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo... 
nekiln. turto 1 m.

6.50%
4.55%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.talka.net


ALDONA GRICIENĖ
Kai leidiesi vakare nuo 

Aleksoto kalno, Kaunas žėri, 
švyti, blizga tūkstančiais žibu
rių. Kurie jų šviečia Tėvynei? 
Aprašysiu tris, tikrus, neapgau- 
lingus.

Mokykla
A. Stulginskio vid. m-los 

mokytoja L. Palačionienė pasi
žymi dorumu, gerumu ir meile 
vaikams. Darbas mokykloje jai 
teikia džiaugsmą. Didžiausias 
troškimas - pamokas vesti taip, 
kad mokykla padėtų nukreipti 
vaiką į gėrį. To siekiama at
skleidžiant kiekvieno mokinio 
kūrybiškumą, savarankiškumą. 
Vaikas turi daryti sprendimus 
pats.

L. Palačionienė sugeba mo
kymą paversti žaidimu, nesun
kiu darbu. Jau pirmoje klasėje 
vaikai turi žinoti elgesio taisyk
les. Neužtenka išmokti kelio 
ženklus. Pirmaisiais metais jie 
turi gerti iš gerumo oazės, kad 
neįskaudintų, nepažemintų kito. 
Kai pradinukas įgaus dorovinį 
pagrindą, jo neišmuš iš kelio 
blogio krislai, su kuriais jis susi
durs išėjęs iš po mokytojos 
sparno.

Dorovės ugdymas grindžia
mas individualiais pokalbiais. 
Vienas berniukas mėgo spardy
tis. “Ką tu darai? Tavo draugas 
yra Dievo kūrinys. Skriausda
mas jį, tu įskaudini patį Dievą”, 
- įtaigiai kalba mokytoja. Tai 
vaikams padaro įspūdį. Prieš pa
mokas kalbama maldelė. Ji tvir
tai gyvena septynmečių širdelė
se. Šitaip auklėjami vaikai mato 
Kūrėjo ranką vėjelio šlamėjime, 
žolytės augime, šermukšnio uo
goje.

Patriotinis ir pilietinis ugdy
mas L. Palačionienės darbe - 
neatskiriami. Stebint gamtą, iš
vykų metu vaikai mokosi pažin-

Baigė šios žemės kelionę
Kompozitorius Justinas Bašinskas

SLAVA ŽIEMELYTĖ

Iš Lietuvos pasiekė žinia, 
kad kompozitęrius Justinas Ba
šinskas užmerkė akis amžinai. Jį 
prisimenu iš 1989 m., kai sugrį
žusi į Lietuvą pirmą kartą daina
vau operoje Dux Magnus Vil
niaus Operos rūmuose, ir antrą 
kartą - 1995 m., kai lankiausi su 
koncertais ryšium su mano bio
grafinės knygos, parašytos mu
zikologės Jūratės Viliūtės-Ba- 
šinskienės, sutiktuvėms.

Kompozitorius Justinas Ba
šinskas gimė 1923 m. Marijam
polės apskrityje, Trakiškės kai
me. Baigė Kauno J. Gruodžio 
muzikos mokyklą, įstojo į Lietu
vos valstybinę konservatoriją, ir 
1955 m. baigė prof. J. Juzeliūno 
kompozicijos klasę. Tais pačiais 
metais buvo priimtas į kompozi
torių sąjungą. Dirbo dėstytoju 
Pedagoginiame institute, o nuo 
1969 atsidėjo vien kūrybai. 
1988 m. jam buvo suteikta vals
tybinė premija.

Kompozitoriaus Bašinsko kū
ryba pasižymi savitu stiliumi, 
įvairių žanrų forma. Jis parašė 
baletą Užkeiktieji vienuoliai ir 
operą Marti. Didelis įnašas į 
Lietuvos muzikos kultūros ar
chyvus yra jo sukurtos šešios 
simfonijos, grojamos orkestrų 
Lietuvoje, Lenkijoje, Maskvoje 
ir daugelyje kitų miestų. Vil
niaus 650 metų paminėjimui pa
rašė Varpų simfoniją.

Iš stambių vokalinės, simfo
ninės muzikos kūrinių, svarbes
nieji — Requiem (žodž. Stanyse- 
vo), Sakmė apie kareivio duoną 
(žodž. P. Širvio), kantata Moti
nos rankos (žodž. E. Mieželai
čio).

Kompoz. J. Bašinskas daug 
dėmesio skyrė vokalinei muzi
kai; harmonizavo per 100 lietu
vių liaudies dainų, tiek pat para
šė originalių mišriems ir lygių 
balsų chorams, dainininkų an
sambliams, solistams. Sol. V. 
Verikaitis dainuodavo jo dainas 
su įvairių instrumentų palyda. 
Už choro dainas tris kartus ap
dovanotas muz. S. Šimkaus pre
mija. Taip pat įvertintas premi
jomis įvairiuose konkursuose.

Vėlesniame kūrybos laiko
tarpyje J. Bašinskas kūrė dau
giausia simfoninės, kamerinės, 
instrumentinės muzikos veikalus.

J. Bašinskas yra surengęs 

ti ir pamilti Tėvynę. Jie mokomi 
džiaugtis kiekvienu mažu ste
buklu. Dirba įvairius mažus dar
belius, kuriais puošia Lietuvą. 
Švęsdami Žemės dieną, pirma
klasiai papuošė kelią nuo savo 
mokyklos iki vaikų darželio, su 
kuriuo draugauja. Einant tuo ke
liu, reikėjo padaryti 3 gerus dar
bus. Mokinukai palesino paukš
čiuką. Paskui sutiko liūdną mer
gaitę, pamotės išvarytą iš namų 
(L. Palačionienė mėgsta remtis 
pasakų herojais), jai padovanojo 
gėlyčių. Raišai senutei panešė 
krepšį. Sugrįžę į klasę, iš šakelių 
kūrė Gerumo medį.

Mokytoja su vaikais dažnai 
lankosi mokyklos A. Stulgins
kio muziejuje. Ji pasakoja apie 
buvusį Lietuvos prezidentą.

Maironio muziejuje
Maironio muziejus neveltui 

vadinamas garbingojo dainiaus 
vardu. Vaikų skyriuje taip pat 
tvyro tėvynės meilės dvasia. Ve
dėja D. Šarkanauskaitė ir muzie
jininkė D. Žilionienė čia besi
lankančius vaikus, ir rodinius 
sušildo savo širdies šiluma, atsi
nešta iš gimtinės laukų.

Lankytoją pirmiausia pasi
tinka vaikams rašiusių autorių 
kūrybos apžvalga. Iš senos nuo
traukos tėviškai šypsosi M. Va
lančius, piemenėlių džiaugsmus 
ir vargus primena Žemaitės Rin
kinėlis vaikams, Vaižganto Mi
kutis gamtininkas moko vaikus 
mylėti visa, kas gyva. Paroda la
bai išsami. Joje randa vietos P. 
Mašiotas, A. Vaičiulaitis, V. Ta- 
mulaitis... Keli stendai skirti po
kario rašytojams: A. Liobytei, J. 
Degutytei, V. Žilinskaitei ir 1.1. 
Yra visos B. Pūkelevičiūtės Či
kagoje išleistos knygelės. Dabar 
kuriantys autoriai taip pat nenu
skriausti. Jų priekyje - M. Vai
nilaitis ir jo knygelės su puikio
mis žmonos pieštomis iliustraci
jomis.

Kompozitorius Justinas Bašinskas 
(1923-2003)

nemažai kūrybos vakarų. Jo kū
riniai ne kartą reprezentavo da
bartinę lietuvių muziką, plataus 
masto renginiuose. 1993 metais, 
minint 70-ąsias gimimo meti
nes, J. Bašinskas surengė kūry
bos vakarą Vilniaus menininkų 
rūmuose, kur pirmą kartą skam
bėjo nauji autoriaus kūriniai. 
Gavęs iš JAV gyvenančio V. 
Marijošiaus fondo užsakymą, 
parašė trio fleitai, violončelei ir 
fortepijonui Du puslapiai iš die
noraščio (1994). Tais pat metais 
sukūrė giesmę chorui Pasaulio 
šviesa, kurią skyrė Telšių prela
tui Vincentui Vėlavičiui, taip 
pat giesmę solistei ir vargonams 
Viešpaties žingsniai, kurią skyrė

, Slavai Žiemelytei.
Paskutinis jo kūrinys — 

kvartetas In memoriam.
Nuo 1996 m. kompozitorius 

užsidarė liūdnoje vienatvėje ir 
2003 m. spalio 9 d. amžinai už
merkė akis.

Snieguolė Jurskytė-Akstinienė, Birutė Kemežaitė, Bronė Paulavičienė

Antrame aukšte parodėlės, 
kuriose leidžiama pasireikšti 
vaikų kūrybingumui: jie iliust
ruoja sukaktuvininkų knygas. 
Užvis labiau nustebina šešiame
čio K. Butkaus paroda: tai fan
tastiškas spalvų, augalų, paukš
čių pasaulis.

Visi šie turtai būtų negyvi, 
jei čia nuolat neklegėtų vaikų 
balsai, nežibėtų jų akelės. Eks
kursijos, mirusių rašytojų minė
jimai, naujų knygų sutiktuvės - 
tai muziejaus kasdienybė. Ypač 
mėgstama Vaikų kiemo teatro 
šventė. Mokyklų dramos studi
jos vaidina spektakliukus pagal 
lietuvių rašytojų kūrybą.

Dažni muziejaus svečiai — 
poetai ir rašytojai. Nauda abipu
sė: kūrėjai, bendraudami su vai
kais, įgyja impulsų tolimesniam 
darbui, o vaikai mokosi džiaug
tis meniniu žodžiu. Produktyvi 
poetė Z. Sadauskaitė — miela 
viešnia. Ypač laukiama Z. Gai
žauskaitė, kurios kiekvienas po
sakis - gerumo gurkšnis.

Taip bėga pilnos kūrybingumo 
ir vaikų meilės muziejaus dienos.

Biblioteka
V. Kudirkos bibliotekos vai

kų literatūros skyriuje dirba A. 
Lastauskienė, D. Raulinaitienė 
ir D. Aukštikalnienė. Vedėja A. 
Lastauskienė gavo geriausios 
Kauno m. bibliotekininkės var
dą už konkursinį darbą Knyga - 
raktas į vaiko vidaus pasaulį. 
Pagrindinis šių moterų uždavi
nys - kaupti spaudinių ir įvairių 
dokumentų fondą bei patraukti 
skaitytoją - vaiką.

Būna atvirų durų dienos, į 
kurias kviečiami pradinių klasių 
mokiniai. Jų laukia knygutės - 
čiauškutės ir visų numylėtinė - 
tikra papūgėlė. Vaikai atsiveda 
mažesnius broliukus ir sesutes. 
Jiems skirtos žaislinės knygelės, 
kuriose gyvena mieli gyvūnė
liai. Įvairūs nuotykiai visada 
baigiasi laimingai.

Bet negalima visą laiką kal
bėti apie šuniukus ir katytes — 
vaiko sielai reikia kilnesnio pe
no. Etnografė E. Stanikaitė, atė
jusi į svečius, moko vaikus lie
tuvių liaudies dainų, poringių. 
“Kas mes be Tėvynės?” - klau
sia ji. “Niekas”, - atsako vaikai. 
Tautodailininkė G. Morkūnienė 
pasakojimą papildo pačios aus
tomis juostomis, margučiais, 
unikaliais sodais iš šiaudelių. 
Advento popietę bibliotekos 
lankytojams dailininkė V. Ja
nuškienė pasakoja apie šį susi
kaupimo laikotarpį, moko vai
kus kurti popierinius žaisliukus 
ir puošti jais eglutę. Rengiamos 
teminės parodos: Sausio 13-ajai 
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Vasario 16-ajai Laisvė — tai 
sparnai ir kt.

Mokiniai šioje b-koje ne tik 
ima knygas, skaito žurnalus, bet 
ir rašo referatus. Tam tarnauja 
informacinis fondas. Visų darbų 
darbelių neaprašysi. Tekalba 
skaičiai. Praeitais metais biblio
tekoje buvo 1375 skaitytojai. Jie 
apsilankė 16,954 kartus. Mūsų 
dienomis, kai technika nori nu
varyti knygą į kampą, tie skai
čiai įspūdingi.

Šie trys žiburiai - mokykla, 
muziejus, biblioteka šviečia su
tartinai. Taip jų negali užpūsti 
joks vėjas.

Daugiabriaunio talento spindėjimas
ANTANINA GARMUTĖ
Spalio pabaigoje gausus 

Kauno šviesuomenės būrys pa
tyrė didelį malonumą kūrybinia
me išeivijos lietuvės Birutės Ke- 
mežaitės vakare, kuris įvyko po 
svetingais Kauno apskrities vie
šosios bibliotekos skliautais.

Susitikime su Birute Keme-

Mokytoja L. Palačionienė A. Stulginskio vidurinėje mokykloje Kaune 
pasakoja apie buvusį Lietuvos prezidentą Nuotr. F. Kerpausko

Palikęs didelius kultūrinius turtus
Bronius Kviklys brangino ištikimybę

TOMAS PABEDINSKAS
Lapkričio 14 d. Lietuvių iš

eivijos institutas Kaune surengė 
seminarą, skirtą išeivijos žurna
listui, visuomenininkui, kolek
cionieriui Broniui Kvikliui. De
vyniasdešimtųjų jo gimimo me
tinių proga tą vakarą savo prisi
minimais dalinosi jį pažinoję 
žmonės - prof. Bronius Vaške
lis, prof. Algirdas Avižienis ir 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Su 
B. Kviklio archyvu, kurį jis pa
dovanojo Vytauto Didžiojo uni
versiteto Išeivijos studijų cent
rui, susirinkusiuosius supažindi
no jį tvarkantis dr. Linas Saldu- 
kas. Renginio metu taip pat bu
vo galima apžiūrėti šio archyvo 
dokumentų ir B. Kviklio pa
rengtų leidinių parodą. Kiekvie
no pasisakiusiojo kalba buvo vis 
kitokia, papildanti kitų kalbėtojų 
mintis, tačiau visų pasakojimuo
se B. Kviklys prisimintas ne tik 
dėl svarbios visuomeninės veik
los, bet ir jo asmenybės sklei
džiamos žmogiškos šilumos, ku
rią vis dar jaučia jį pažinojusieji.

B. Vaškelis savo išsakytas 
mintis apibendrino B. Kviklį pa
vadindamas “žmogumi, Lietuvai 
grąžinusiu Lietuvą”. Nors profe
sorius teigė šį apibūdinimą pasi
skolinęs iš spaudos, tačiau jis 
taikliai nurodo B. Kviklio visuo
meninės veiklos išeivijoje svar
bą. B. Vaškelis prisiminė, kaip 
atvykęs į Čikagą ir dirbdamas 
geležies fabrike, jis tuo pat metu 
atliko didžiulį darbą parengda
mas keturis leidinio Mūsų Lietu
va bei septynis Lietuvos bažny
čios tomus. Taip pat buvo at
kreiptas dėmesys į tai, kad B. 
Kvikliui rūpėjo devintajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
atgaivinta Kauno universiteto 
atkūrimo (dabar Vytauto Di
džiojo universitetas) idėja. Šį jo 
rūpestį patvirtina ir Išeivijos stu
dijų centrui padovanotas archy
vas, kuriame buvo sukaupta 
daugybė senų knygų, periodi
kos, spaudos draudimo laikotar
pio, rezistencinės spaudos, nu
mizmatikos ir filatelijos rinki
niai. Be to, šiame archyve sau
gomi ir žymių žmonių - A. 
Smetonos, Vydūno, Dariaus ir 
Girėno - archyvai. Ypač platų

žaite, iki šiol tik neakivaizdžiai 
Tėvynėje pažinota poete, kurios 
brandžiausi gyvenimo ir kūry
bos metai prabėgo toli nuo Lie
tuvos. Tėvynė kūrėjai buvo tarsi 
kelią rodantis švyturys. Ne vel
tui Jos gyvenimo motto: “LIE- 
TUVA-GYVENIMO TIKSLAS”.

Pagaliau šis tikslas pasiek
tas. Šiandien Birutė Kemežaitė 
- kaunietė; ji grįžo į laisvą Lie
tuvą, atrodo, visam laikui. Dau- 
giabriaunis jos talentas ir širdies 
šiluma, skirta tėvynainiams, pa
siekia mus tiesiogiai.

Birutė Kemežaitė - Suvalki
jos krašto dukra - gimė kaime, 
netoli Vištyčio, Vilkaviškio ap
skrityje. Gražioje tėviškės gam
toje brendo jos kūrybiniai polė
kiai, brendo dramatinio soprano 
balsas. Nublokšta iš gimtinės 
karo vėtrų, ji studijavo literatūrą 
Baltijos universitete, Vokietijo
je. Mokėsi muzikos Čikagoje ir 
Italijoje. įgijusi praktišką spe
cialybę duonai užsidirbti (są
skaitybą), Birutė Kemežaitė pla
čiai reiškėsi JAV ir Kanados lie
tuvių visuomeninėįe veikloje. 
Sukrovė didelį savo kūrybos

A.a. BRONIUS KVIKLYS
B. Kviklio interesų ratą, lėmusį 
jo archyve sukauptos medžiagos 
įvairumą, pastebėjo ir L. Saldu- 
kas, atsiprašydamas klausytojus, 
kad per trumpą laiką nepajėgė 
nuosekliai pristatyti visos archy
ve esančios medžiagos.

A. Avižienis daugiausia dė
mesio skyrė B. Kviklio dalyva
vimui skautų organizacijoje, pa
sakojo apie jo įsteigtų korpora
cijos “Vytis” skyrių veiklą. 
Ypač svarbiu pasiekimu profe
sorius laiko biuletenio, vėliau 
žurnalo “Vytis”, leidybą, su ku
rios ypatumais jis supažindino 
klausytojus. Susirinkusiesiems 
buvo pasiūlyta apžiūrėti nuo lai
ko pageltusius šio žurnalo nu
merius, o pats A. Avižienis cita
vo kai kuriuos juose spausdintus 
straipsnius.

Kalbas apie Broniaus Kvik
lio veiklą tarsi apibendrino ku
nigo Antano Saulaičio septynio
lika įspūdžių, kuriuos jam pali
ko bendravimas su šiuo žmogu
mi. Atkreipdamas dėmesį į jo 
žmogiškąsias savybes, A. Sau- 
laitis parodė, kad ne vien dideli 
darbai ir aktyvi visuomeninė 
veikla primena apie B. Kviklį - 
ne mažiau svarbūs yra ir jo as- 
meniame gyvenime puoselėti 
idealai, pelnę jam pagarbą. Ku
nigas Saulaitis lietuvybės puose
lėtoją Bronių Kviklį prisiminė 
kaip tikrosios ištikimybės tautai, 
tikėjimui ir kitiems žmonėms 
pavyzdį.

darbų kraitį. Dainininkė. Rašy
toja. Poetėj Publicistė.

Kūrybiniame vakare visoms 
Birutės Kemežaitės kultivuo
toms kūrybos sritims buvo skir
tas koncentruotas, tačiau pakan
kamai suprantamas dėmesys. 
Muzikinę dalį pristatė muziko
logas Vaclovas Juodpusis, pub
licistiką nagrinėjo mokytoja Bro
nė Paulavičienė, išeivijos gyve
nimo aspektus - buvusi išeivė, o 
dabar kaunietė Snieguolė Jurs
kytė-Akstinienė. Pati kūrėja dek
lamavo savo poezijos posmus, 
jaudinančiai pasakojo apie savo 
išgyvenimus TEN - anapus At
lanto ir ČIA, Lietuvoje, kai grį
žusi po ilgalaikio išsiskyrimo, 
pažvelgė į išsiilgtą Tėvynę mū
sų nelengvos dabarties akimis.

- Koks šviesus, gero žmo
gaus veidas! Tiesiog spindi! - 
pasakė greta manęs sėdėjusi 
moteris.

Šviesus. Spindi kaip ir ta
lentas. Tikėjimu. Viltimi ir mei
le Tėvynei. Po gimtinės dangum 
tebus Jam lemta spindėti dar il
gai ilgai!...
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C1 KULTIMEJE VEIKLOJE
Mokslo ir enciklopedijų lei

dybos institutas išleido Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos ketvirtąjį 
tomą (Chakasija - Diržių kapiny
nas). Sis tomas yra kiek didesnės 
apimties negu ankstesnieji - 832 
puslapių su priedais. Jame keli di
deli straipsniai apie valstybes: Če
kiją, Čilę, Daniją, Didžiąją Brita
niją ir kt. Taip pat įdėtas bendras 
III ir IV tomų svetimvardžių 
adaptuotų lietuviškų formų prie
das. Dvidešimties tomų enciklo
pedijoje, kurią planuojama išleisti 
iki 2009 metų, bus iš viso apie 
115,000 straipsnių, 24,000 iliust
racijų, 650 žemėlapių, daug nau
jausių duomenų iš visų mokslo 
bei gyvenimo sričių ir jų istorijos. 
Penktadalis teksto skiriama Lie
tuvai ir lituanistikai. Penktąjį to
mą, kuriame bus ir visų pirmųjų 
penkių tomų papildomi straips
niai planuojama išleisti ateinan
čių metų vasarį. Institutas taip 
pat planuoja ateinančių metų Vil
niaus knygų mugei išleisti Mažo
sios LietuvoŠ, Muzikos ir Žemės 
ūkio enciklopedijų antruosius to
mus, o 2004 m. rudenį turėtų pa
sirodyti labai vėluojantis keturių 
tomų Technikos enciklopedijos 
antrasis tomas.

Lietuvos ir Lenkuos moksli
ninkai spalio 9-10 d.d. dalyvavo 
M. K. Čiurlionio namuose Vilniu
je surengtoje tarptautinėje moks
linėje konferencijoje tema XX 
amžiaus pradžios Vilnius: moder- 
nėjančios kultūros židinys. Konfe
renciją rengė Lietuvos kultūros, 
filosofijos ir meno institutas su 
Lietuvos dailės istorikų draugija, 
rėmė Lenkų institutas Vilniuje. 
Abiejų valstybių istorikai, dailėty
rininkai, literatūrologai nagrinėjo 
pirmųjų XX š. Vilniaus dešimt
mečių kultūros procesus, siekda
mi apčiuopti Vilniuje ryškėjusias 
XX š. modernistinės meno kūry
bos kryptis. Konferencija skirta 
vienos ryškiausių to laikotarpio 
modernizmo pasireiškimų - dai
lės parodos Ars Sztuka surengimo 
šimtmečiui paminėti. Pranešimus 
skaitė Lietuvos istorinio instituto, 
Kultūros, filosofijos ir meno insti
tuto, Krokuvos Jogailos universi
teto ir Krokuvos valstybinio mu
ziejaus, Vilniaus ir Kauno Vytau
to Didžiojo universitetų, Vilniaus 
dailės akademijos mokslininkai. 
Keli pranešimai buvo skirti Vil
niaus krašto dailininko Ferdy- 
nand Ruszczyc kūrybai ir veiklai.

XV Europos sąjungos jaunų
jų mokslininkų konkurse trys 
Lietuvos moksleiviai laimėjo pri
zus. Konkursas vyko Vengrijos 
Budapešte ir jame dalyvavo 113 
dalyvių iš 38 valstybių, pristatę 76 
projektus. Lietuvai atstovavo 
Valstybinio jaunųjų mokslininkų 
konkurso laimėtojai. Prienų “Ži
burio gimnazijos dvyliktokas 
Evaldas Trainavičius laimėjo 
konkurso specialų prizą - kelionę 
į Norvegijos poliarinį institutą 
Špicbergene. Vilniaus tiksliųjų, 
gamtos ir technikos mokslų licė
jaus moksleivis Ervinas. Gaida- 
mauskas ir Kauno “Ąžuolo” vidu
rinės mokyklos moksleivis And
rius Jasiulionis tapo konkurso 
diplomantais.

E. Trainavičiaus dvejus metus 
trukusio ornitologijos projekto 
metu trijose Nemuno salose ste
bėjo perinčias upines pempes ir 
mažąsias žuvėdras, siekdamas iš
siaiškinti, kur mieliau peri van
dens paukščiai. E. Gaidamauskas 

Dail. Snaigės Šileikienės “Irisai ir kėdė” (akrilika,‘2003). Programa 
apie jos kūrybą bus rodoma per BRAVO (cable) televizijos kanalą 
gruodžio 7 d., 7.30 v.v.

Vilniaus universiteto Chemijos 
fakultete dvejus metus tyrė lipa- 
zės katalines savybes, kad išsi
aiškintų, kaip skalbimo miltelių 
gamybai naudojamą fermentą bū
tų galima pritaikyti farmacijos 
pramonėje. A. Jasiulionis trejus 
metus tyrė kadagių naudą aplin
kai ir bandė išsiaiškinti, kokių au
gimo sąlygų jiems reikia, kad orą 
filtruojančius kadagius būtų gali
ma auginti užterštoje aplinkoje.

Vytautas Juozapaitis, Vil
niaus operos solistas, šiemet buvo 
pakviestas į “Teatro Lirico D’Eu- 
ropa” trupę , kuri surenka daini
ninkus iš viso pasaulio atlikti pa
grindiniam vaidmeniui W. A. 
Mozarto Don Giovanni operos 
spektakliuose. Su šia grupe solis
tas pavasarį gastroliavo Martini- 
kos saloje (Karibų jū roję), vėliau 
daugelyje spektaklių JAV-jose: 
Bostone (MA), Illinois, Vermont, 
New Hampshire, New Jersey ir 
Pennsylvanijos valstijose. Šių gast
rolių sėkmę nulėmė, pasak spau
dos atsiliepimų, baritono V. Juo- 
zapaičio Don Giovanni ir boso- 
baritono Stefano di Peppo Lepo- 
rello vaidmenų puikus atlikimas.

V. Juozapaitis yra sukūrę s 
per 40 vaidmenų, dainavę s šim
tus koncertų; solistas dėsto daina
vimą Lietuvos muzikos akademi
joje, veda televizijos muzikines 
laidas. Specialiai jam buvo sukur
ti vaidmenys naujausiose lietuvių 
kompozitorių operose: grafo Še- 
metos ir karaliaus Mindaugo Bro
niaus Kutavičiaus operose Lokys 
ir Ugnis ir tikėjimas, Žygimanto 
Augusto Giedriaus Kuprevičiaus 
operoje Karalienė Bona, Žilvino 
Audronės Grigaitytės operoje Žil
vinas ir Eglė. Tačiau solistui bran
giausias ir daugiausia j vairiose 
pasaulio scenose dainuotas Don 
Giovanni vaidmuo. V. Juozapaitis 
buvo atžymėtas į vairiais apdo
vanojimais: operos Kristoforu, Lie
tuvos kultūros ministerijos pre
mija, Operos švyturiu, Metų ope
ros solisto titulu, ordino Už nuo
pelnus Lietuvai Karininko kry
žiumi.

Tarptautinėje Goeteburgo 
knygų mugėje Švedijoje 2005 me
tais Lietuva pakviesta būti mu
gės viešnia. Šių metų mugėje to
kia viešnia buvo Lenkija. Mugėje 
savo leidyklas pristato apie 1,000 
leidėjų iš į vairių valstybių. Šie
met ir Lietuva pristatė pirmą kar
tą savo leidyklas, ir Lietuvos rašy
tojai dalyvavo mugės renginiuose: 
Jurga Ivanauskaitė dalyvavo dis
kusijose apie prekybą moterimis 
ir pokalbyje apie moters rašytojos 
situaciją šiandieninėje Lietuvoje, 
savo poeziją skaitė poetai Sigitas 
Parulskis ir Eugenijus Ališanka. 
Mugės metu rengiamos ir tarp
tautinės seminarų programos, ku
riose dalyvauja Nobelio premijos 
laureatai, pristatoma rašytojų kū
ryba, rengiamos diskusijos aktua
liomis literatūros, kultūros ir po
litikos temomis. Šiemet lankytojai 
turėjo progos susitikti su žino
mais rašytojais Imre Kertesz 
(Vengrija), Tatjana Tolstaja, Vla
dimiru Sorokinu (Rusija), Marga
ret Atwood (Kanada) ir Adam 
Zagajewski (Lenkija). ■ G.K.

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

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.........
180-364 d. term.ind........
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”...............................1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd...... 2.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd...... 2.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd...... 2.85%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd...... 3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd...... 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.

1.25% 
1.55% 
1.75% 
2.00% 
2.35% 
2.75% 
3.05% 
1.50% 
2.00% 
2.25% 
2.60%
3.00% 
3.30%

0.40%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.

3.95%
4.20%
4.75%
5.25%
5.45%

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 TINKLALAP|: www.rpcul.com

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

HomeUfe Realty Plus Lid. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

DUNDAS-RUNNYMXDE, at
skiras, 8 kambar'Q\’Taukštus, 
privatus Įvai^O^us, 2 virtuvės, 
geras pirmą kartą per
kantį’arba Investavimui. Pra
šo $299,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a

Associate Broker

416-879-4937

ii

NIJOLE B. BATES
Tcl. (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

4134 Dundas St. West, Toronto, ON, M8X IX 
Fax: (416) 233-3042

Savo klientams linkime
linksmų šv. cKalėdų

sėkmingų ir laimingų
cI\aujų metų!

Ačiū, kad esate su mumis!

OO* Sėjoo*
off for 1 parcel *j£off

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

Lietuviai beisbolo žaidėjai iš Londono, Tillsonburgo ir Delhi vietovių. 
Viršuje Londono “Tauro” komanda, dalyvavusi SALFASS varžybose 
praeitą vasarą Vasagoje; apačioje - LLSK “kirminai”, laimėję pirmą 
vietą “B” grupėje. Jiems teks dalyvauti “A” grupėje ateinančiais 
metais. Dėkingi Londono “Tauro” sporto klubui už paramą

Nuotr. V. Navicko

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

iškraustyti naujakurius. Prie šios 
grupės prisijungęs parlamenta
ras Joe Comartin pritarė protes
tuojantiems dargi pridurdamas, 
kad JAV turėtų nutraukti Izrae
liui teikiamą kasmetinę 300 bili
jonų dolerių finansinę pagalbą ir 
lengvatas.

Afganistane esantys Kana
dos kariai tikisi, kad vyriausybė 
pasiųs daugiau karių taikai pa
laikyti Kabul apylinkėse. Gyny
bos ministeris John MacCallum 
pritaria šiai minčiai, tačiau galu
tinį sprendimą turės padaryti 
naujai išrinktas ministeris pirmi
ninkas Paul Martin. Šiuo metu 
Kanada turi 60,000 reguliarios 
kariuomenės ir 20,000 atsargi
nių. Beveik 3,500 karių tarnauja 
už Kanados ribų: Afganistane - 
2,031, Bosnijoj-Hercegovinoj - 
1,192, Golan aukštumose - 193 
ir kitur.

Elektroninio pašto tiekėja 
“Sympatico” buvo Otavos teis
mo priversta atskleisti tapatybę 
asmens, kuris elektroniniu laiš
ku buvo pareiškęs, kad esąs ho
moseksualistas ir kad jis Kana
dos kraujo tiekybai (CBS) yra 
paaukojęs kraujo. Klinikos ne
priima kraujo iš tokių vyrų. 60% 
AIDS sergančių žmonių yra ho
moseksualistai, ir klinikos jų 
teikiamo kraujo nepageidauja. 
“Bell Canada” yra “Sympatico” 
savininkė, tad pasinaudodama iš 
jos gauta informacija, Kanados 
kraujo tiekyba iš šio asmens mė
gins išreikalauti, kad pokštinin
kas padengtų visas susidariusias 
išlaidas.

Statistikos skyriaus (Stats- 
can) duomenimis, kanadietis sa
vo namų pagerinimui ar pagra
žinimui 2002 metais išleido be
veik 3,000 dolerių. Manoma, 
kad šis 10% išlaidų pakilimas, 
lyginant jas su 2001 metais, yra 
susijęs su žemomis paskolų pa
lūkanomis, mažesne bedarbyste, 
aukštesnėmis pajamomis ir ge
resnėmis galimybėmis nuomo- 
jant ar perparduodant turimus 
namus. Ontario provincijos na
mų savininkai daugiausia pinigų 
išleido namų atnaujinimui sam
dydami darbo jėgą, profesionalų 
patarnavimą, rangovų paslau
gas, kai kitų provincijų namų 
savininkai namų atnaujinimui 
tik pirko medžiagą, o patį darbą 
atliko patys. Didžiuosinose 
miestuose naujų namų statybi
ninkai dar nespėja atlikti visų 
užsakymų, ir rinkos pareikalavi
mas vis plečiasi.

Populiariausia sporto šaka 
Kanadoje yra ledo ritulys. Ma
noma, kad jį žaisti kanadiečiai 
pradėjo ant užšalusio tvenkinio, 
ežero ar kanalo. Ledo rituliui ta
pus profesionalų žaidimu, žaidė
jai ir žiūrovai būrėsi į uždaras 
arenas ir naudojosi dirbtiniu le
du. Buvo sumanyta sužaisti pir
mąsias Tautinės ledo ritulio ly
gos (NHL) rungtynes atviroje 
aikštėje ir ant natūralaus ledo 
Edmontone. Vyko pagrindinės 
rungtynės tarp Edmontono ir 
Montrealio komandų, kurias lai-

mėjo svečiai. Įėjimas į abi rung
tynes 60-135 dol. ir truko 
daugiau kaip šešias valandas, ta
čiau dauguma žiūrovų nesiskirs- 
tė ir ištvėrė iki pabaigos, nors 
teko kęsti 19 laipsnių šaltį. Do
mėjimasis šiomis rungtynėmis 
buvo toks didelis, kad planuoto
jų numatytas optimistiškas 30, 
000 žiūrovų skaičius susilaukė 
30 kartų didesnio pareikalavi
mo. Deja, futbolo arena, kuri 
buvo specialiai pertvarkyta tam 
žaidimui, talpino tik 56,000. 
7,000 bilietų buvo parduoti lote
rijos būdu. Tai buvo rekordinis 
Šiaurės Amerikos ledo ritulio 
žiūrovų skaičius.

Kvebeko provincijos “Par- 
tie Quebecois” žygiai atsiskirti 
nuo Kanados ir tapti nepriklau
soma valstybe vis daugiau išryš
kėja. Politinis apžvalgininkas 
Michel Vastel rašo apie 1995 m. 
spalio 30 d. referendumą, kuria
me Kvebeko provincijos gy
ventojai nubalsavo neatsiskirti 
nuo Kanados 50.58% balsų per
svara. Jungtinių Tautų sekreto
rius Boutros Boutros Ghali 
klausinėjo pas jį 1995 m. apsi
lankiusį Kanados ministerį pir
mininką Jean Chretien, kaip 
toks referendumas iš viso galėjo 
būti leidžiamas. Mat tokį pavyz
dį sekant, atsirastų 500 naujų 
valstybių, ir pasaulyje neliktų 
tvarkos. Tačiau jei persvara būtų 
buvusi Kvebeko provincijos 
naudai, Chretien jau buvo pa
ruošęs kalbą, kurioje teigiama, 
kad negalima skaldyti Kanados 
ir kad referendumas buvęs tik 
žmonių nuomonių surinkimas.

Asmeniniai įsiskolinimai 
krašte didėja. Grynų pajamų su
ma tęsanti tik 1.6% aukštesnė už 
įsiskolinimus. Palyginus su 
1984 metais šis santykis buvo 
46%. Esant žemoms palūka
noms, įsiskolinimas tapo popu
liarus. Žmonės rizikuoja pirkda
mi nekilnojamą turtą, imdami

|SPORTAS 
“Aušros” žinios
- Krepšinio treniruotės prasidė

jo pirmadienį, lapkričio 10. Visi 
lietuvių kilmės vaikai nuo 4-19 me
tų amžiaus yra kviečiami įsijungti. 
Treniruočių vieta ir laikas skelbia
mi internete www.ausra.net. Dau
giau informacijų teikia V. Šiaučiu- 
lienė, tel. 416 626-5184.

- “Aušros” Kalėdų pobūvis - 
antradienį, gruodžio 9, 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Visi kvie
čiami pasivaišinti, pažaisti, susitiki 
su Kalėdų seneliu. D.D.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgiris” 

Eurolygoje ir toliau kopia aukštyn, 
įtemptoje kovoje 74:72 nugalėjęs 
Malaga “Unicaja” (Ispanija) krepši
ninkus. Vilniaus “Lietuvos teleko- 
mo” krepšininkės ir toliau Euroly
goje smunka žemyn, pralaimėjusios 
šeštąsias rungtynes iš eilės 58:69 
Valencija “Ross Casares” (Ispanija) 
komandai. Po 4-ojo vyrų krepšinio 
rato svarbiausiuose dešimtukuose ir 
toliau vyrauja krepšininkai iš Lietu
vos. Kauno “Žalgirio” vidurio puo
lėjas A. Sabonis pirmauja tarp nau
dingiausių krepšininkų. Jo naudin-
gumas - 28.25 balo. Trečias yra Vi- 
torija “Tau Ceramica” (Ispanija) 
gynėjas A. Macijauskas 25.50 balo.

IMTYNĖS: Vilniuje vykusia
me antrajame tarptautiniame pasau
lio čempiono R. Bagdono, sulauku
sio 65 metus, jaunimo (iki 19 metų) 
graikų-romėnų imtynių varžybose 
nugalėtojais tapo S. Adomaitis (iki 
60 kg), A. Skolinąs (iki 66 kg) bei 
L. Adomaitis (iki 84 kg). Varžybo
se dalyvavo 65 imtynininkai iš še
šių šalių.

BUŠIDAS: Madrid (Ispanija) 
vykusiame ZST Grand Prix bušido 
imtynių čempionate pirmąjame rate 
įspūdingą pergalę iškovojo R. Mor- 
kevičius, per 20 sekundžių nokautu 
paguldęs savo oponentą ir iškovo
jęs kelialapį į antrąjį ratą Japonijo
je. V.P.

asmenines paskolas, naudodami 
kredito korteles ir užsitraukdami 
valstybines paskolas mokslui. 
Pasitikėjimas valstybės sveika
tos draudimo paslaugomis men
kėja, tačiau vis tikimasi, kad 
valstybė ir provincijos ras lėšų 
sveikatos apsaugai reikalingų 
patarnavimų pagerinimui.

Imigracijos ministeris De
nis Coderre viešai pareiškė, kad 
jis yra pasiruošęs leisti nelega
liems imigrantams legalizuotis 
Kanadoje. Jis taip pat pabrėžė, 
kad toks legalizavimas negalės 
būti suteiktas be išlygų visiems 
nelegaliai Kanadoje gyvenan
tiems asmenims. Yra manoma, 
kad šiuo metu yra apie 200,000 
tokių asmenų, kurių dauguma 
pelno sau duoną statybose, smul
kių amatų dirbtuvėse, restora
nuose, viešbučiuose ir ūkiuose. 
Jie sudaro apie ketvirtį aukščiau 
minėtose darbovietėse dirban
čiųjų asmenų, atlikdami tuos 
darbus, kurių nenori dirbti lega
lieji darbininkai. Darbdaviai 
mielai naudojasi pigesne darbo 
jėga, nes nelegalieji darbininkai 
nėra draudžiami ir dirba už žy
miai mažesnį atlyginimą. Panaši 
amnestija nelegaliems imigran
tams buvo suteikta 1986 metais. 
Kokia forma bus priimtas šis 
įstatymas ar imigracijos ministe- 
rio leidimas, dar nėra viešai pa
skelbta. Šiuo metu vyriausybė ir 
imigracijos tarnautojai žino, kad 
yra daug tokių asmenų, tačiau 
nesiima jų ieškoti, rankioti ir de
portuoti. A. V.

Skautams iškylaujant Hamiltono Giedraičio vardo sodyboje š.m. lap
kričio 8 d. užteko laiko ir pameškerioti Nuotr. dr. A. Dailydės

I SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
įįįį 

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term. Indėlius 
2.00% už 2 m. term. Indėlius 
2.35% už 3 m. term. Indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC Invest, 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..........................4.20%
3 metų..........................4.75%
4 metų..........................5.25%
5 metų..........................5.45%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une ot Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio Iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

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

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Prie a.a. kun. A. Skelčio kapo Griškabūdyje jo giminaitis S. E. Poniš
kasis su kryželiu iš Medjugorės

Neužmirštamas jaunimo auklėtojas 
(amžintas saleziečių misijos pradininko kunigo 

Antano Skelčio atminimas
STANISLOVAS EUGENIJUS 

PONIŠKA ITIS

"... Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia...”

Šias tautos himno mintis 
mes išsakome prisimindami tau
tos praeitį. Juk nežinant tautos 
praeities negalima sukurti ir vil
tingos ateities.

Perteikdami iškilių tautos 
sūnų nuveiktus darbus, ateities 
kartoms paliekame tautos dvasi
nį ir kultūrinį paveldą. Mūsų pa
reiga ir yra iš užmaršties prikelti 
įžymių tautiečių atminimą ir pri
sidėti prie jų įamžinimo.

Vienas iš garbingų tautiečių 
yra saleziečių vienuolijos pradi
ninkas Lietuvoje - kun. Antanas 
Skeltys. Šis Suvalkijos lygumų 
sūnus gimė 1884 m. sausio 5 d. 
Šakių apskr., Griškabūdžio pa
rapijoje, Žalvėderių kaime gau
sioje 8 vaikų šeimoje. 1892- 
1895 m. mokėsi Griškabūdžio 
pradinėje mokykloje, o 1895- 
1902 m. - Marijampolės gimna
zijoje. Nuo pat vaikystės bran
dino savyje viltį - siekti kuni
gystės.

Kupinas jaunatviško ryžto, 
paskatintas vyresniųjų 1902 m. 
spalio 16 d. Antanukas išvyko į 
tolimą, dar jam pačiam nežino
mą šalį - Italiją. Ten susiradęs 
šv. kunigo J. Bosco įsteigtos sa
leziečių kongregacijos narius, 
pradėjo studijas. 1906 m. rugsėjo 
29 d. įstojo į saleziečių kongre
gaciją. 1914 m. rugpjūčio 5 d. iš
sipildė jaunystės dienų svajonė - 
gavo kunigystės šventimus.

1921 m. pirmą kartą parvy
ko į jau nepriklausomą Lietuvą. 
1934 m. spalio mėn. išsipildė 
antra kun. A. Skelčio svajonė - 
Don Bosco idėjos sekėjai - sale
ziečiai įsikūrė prie Nemuno kran
tų Vytėnuose (Jurbarko apskr.).

Sugrįžęs iš Amerikos kun. 
Antanas Petraitis nusipirko Vy
tėnuose, tuomet dar vadinamu 
Zamkaus vardu, ūkį su esančiais 
pastatais. Jis domėjosi astrono
mija ir ją studijavo. Vytėnų pi
lyje planavo įrengti observato
riją, kurią vėliau būtų perdavęs 
Vytauto Didžiojo universitetui. 
Jo rūpesčiu ir pastangomis jau 
buvo pradėti vykdyti pilies 
bokštų remonto darbai. Visi ob
servatorijai reikalingi prietaisai 
buvo atvežti iš Amerikos į Klai
pėdą. Muitinės darbuotojai už
dėjo didžiulius muito mokes
čius. Kun. A. Petraitis nesiryžo 
mokėti tokių mokesčių ir visus 
prietaisus grąžino atgal į Ameri
ką. Visą ūkį su pastatais nu
sprendė padovanoti sugrįžu- 
siems į Lietuvą ir dar vis netu
rintiems kur įsikurti Don Bosco
9^2

idėjos sekėjams - saleziečiams.
Kun. A. Skeltys tapo pirmo

jo saleziečių centro direktoriu
mi, jaunimo auklėtoju ir globė
ju. Iš visos Lietuvos į Vytėnus 
keliavo jaunimas, siekiantis 
mokslo. Čia mokėsi daugiausia 
jaunimas iš neturtingų šeimų. Ir 
buvęs vietovės Zamkaus pavadi
nimas buvo pakeistas gražiu 
Vytėnų vardu.

Prasidėjęs karas ir sovietų 
okupacija sužlugdė visus sale
ziečių misijos pradininko Lietu
voje planus. 1947 m. saleziečių 
centras Vytėnuose buvo nusa
vintas. O kun. A. Skeltys, siek
damas išvengti suėmimo, buvo 
priverstas palikti numylėtus Vy
tėnus ir nešti tremtinio kryželį. 
Tremtinio odisėja ir prasidėjo 
nuo Vytėnų per Suvalkiją iki 
Dzūkijos. Aštuonerius m’etus 
kun. A. Skelčiui teko slapstytis 
sodžiuose geraširdžių dzūkų, 
kurie jį maitino duona ir savo 
širdžių meile...

1954 m. rugsėjo mėn. 
Krikštonyse kun. A. Skeltys bu
vo suimtas. Po mėnesio tardymų 
Vilniuje buvo paleistas į laisvę. 
1955-1960 m. darbavosi Leipa
lingio šventovėje, kur ir buvo 
paskutinė apaštalavimo vieta...

1960 m. liepos mėn. 28 d. 
mirtis pašaukė saleziečių misi
jos pradininką kun. A. Skeltį į 
amžinybę... 1960 m. rugpjūčio 1 
d. jis jau karste sugrįžo įgimtąją 
Griškabūdžio parapiją, kurios 
šventovės artumoje ir buvo pa
laidotas.

Jau tapo graži tradicija mi
nėti kasmet kun. A. Skelčio iš
keliavimo į amžinybę metinių 
sukaktis. 2001 m. liepos 28 d. jo 
gimtinėje Žalvėderių kaime bu
vo pastatytas meniškas koplyt
stulpis, kuris buvo pašventintas 
rugpjūčio 25 d. 2002 m. rugpjū
čio 17 d. prie kun. A. Skelčio 
šimtamečio gimtinės namelio 
buvo pritvirtinta ir pašventinta 
memorialinė lentelė, bylojanti, 
kad čia 1884 m. sausio 5 d. gi
mė saleziečių misijos pradinin
kas Lietuvoje. Gimtinės name
lyje buvo įrengta muziejinė pa
roda dar išlikusių kun. A. Skel
čio naudotų ar jį primenančių 
radinių.

<Ji gyveno kitiems
A.a. Sofija Balsevičienė - visuomenės ir labdaros 
veikėja, kurios pėdsakai pasiliko tautiečių širdyse

Velionė, gyvenusi Kanados 
sostinėje Otavoje 40 metų, pali
ko šį pasaulį ir iškeliavo amži
nybėn 2003 m. liepos 23 d. Mis- 
sissaugoje, Ont. netoli savo duk
ros Vidos šeimos gyvenvietės. 
Laidotuvės įvyko iš Lietuvos 
kankinių šventovėje Anapilyje.

Velionės šeimos pageidavi
mu, specialios Mišios buvo au
kojamos ir kapeliono kun. Vik
toro Skilandžiūno St. Elizabeth 
šventovėje, Otavoje, spalio 26, 
sekmadienį. Toks noras buvo ir 
a.a. Sofijos bendradarbių^ dirbu
sių Kanados valdžios “Animal 
Disease” institute. Į pamaldas 
susirinko nepaprastai daug žmo
nių. Todėl ir apeigose buvo tru
putį vartojama anglų kalba. Ka
pelionas, perskaitęs Evangeliją, 
pakvietė OLB-ės pirm. Rūtą 
Kličienę tarti žodį. Štai keletas 
paminėtų velionies asmenybės 
bruožų.

Sofija, kaip tyrinėjimų ins
tituto laboratorijos technikė, dir
bo labai sąžiningai ir nuošir
džiai, padarė keletą labai įdomių 
ir svarbių išradimų. Jos vardas ir 
pavardė buvo paminėta net ke
liuose tyrinėjimų žurnaluose. Už 
visa tai ji buvo apdovanota Ins
tituto pirmininko premija.

Velionė buvo labai veikli 
Otavos lietuvių bendruomenėje, 
pasižymėjo ryškiais visuomeniš
kais darbais.

Jos šeimos namuose vyravo 
šiltas šeimininkų nuoširdumas.

Jų namai tapo Otavos lietuvių 
namais, nes daug renginių ten 
įvyko; priimdavo visus, reika
lingus nakvynės. Ten nakvojo 
Lietuvos šulas Vytautas Lands
bergis, keletas valdžios pareigū
nų, vyskupai, kunigai, darbo ko
legos iš kitų kraštų.

Velionės artimo meilė reiš
kėsi rūpestingumu sergantiems 
ir vyresniems amžiumi; parū
pindavo maistą į namus ir ligo
nines.

Per šventes, kada visi daž
niausiai rūpinasi savo šeima, 
Sofija rūpinosi savais ir kitais - 
pasikviesdavo tuos, kurie šven
tes švęstų vieni, arba yra ka
muojami įvairiausių ligų, nepa
jėgia suruošti Kūčių.

Rūpinosi “Ramunėlių” dai
nos vienetu, mokė tautinių šo
kių, dalyvavo bendruomenės 
veikloje.

Kantriai, tyliai išgyveno sa
vo ligą nesiskųsdama, nes neno
rėjo įskaudinti savo vyro ir 
šeimos.

Po pirm. Rūtos Kličienės 
žodžio, kalbėjo šeimos vardu 
dukra Vida Kairienė ir sūnus Jo
nas Balsevičius. Vida paskaitė 
gražią legendą, kuri apibūdina 
mamos reikšmę ir pasidalino sa
vo prisiminimais. Jonas perskai
tė savo kūrybos eilėraštį anglų 
kalba apie Mamą.

Pasibaigus kalboms, buvo 
tęsiamos šv. Mišių apeigos. Vy
tautas Radžius atliko pirmuosius
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A.a. SOFIJA BALSEVIČIENĖ 

skaitinius ir tikinčiųjų maldas. 
Visus nustebino šiai progai susi
daręs choras iš jaunų ir vyresnio 
amžiaus moterų, kuriam vado
vavo Loreta Lukšaitė-Cassidy. 
Atliko penkias giesmes, kurių 
tarpe ir vieną angliškai Abide 
with Me. Ypač gražiai skambėjo 
Marijos varpelis Komunijos 
metu, kurioje soprano solo dalį 
atliko Adriana Karkaitė-Verby- 
lienė.

A.a. Sofija savo piligriminė
je kelionėje žemėje išlaikė tvirtą 
vienybę tarp Dievo ir artimo 
meilės. Lygiai prieš trejus metus 
liepos mėn. suruoštose jos šei
mos gyvenvietėje iškilmingose 
atsisveikinimo iškilmėse nuosta
biai atsispindėjo Kristaus Pas
kutinė vakarienė ir šv. Mišios, 
kurias aukojo kapelionas kun. 
Viktoras. Visa vietovė buvo pil
nutėlė susirinkusių tėvynainių.

Be jokios abejonės a.a. Sofi
ja Balsevičienė yra žemiškos pi- 
ligrimės kelionės pavyzdys.

K.V.Sk.

Pasaka iš gyvenimo
Kalbėti - sidabras, išklausyti - auksas

ALĖ RŪTA
Kalba - geriausia priemonė 

mintis ir sielą atverti, su kitais 
savo žinojimu, patirtimi pasida
linti... Kalba yra brangus daly
kas, gerai ją vartodamas gali ir 
kitus praturtinti, vaidus apra
minti, kenčiantį paguosti, savo 
meilę išreikšti. Raštu ar žodžiu 
- vis tiek. Užtat gera literatūra 
mus praturtina, poezija ramina ir 
džiugina... Žodinė kalba, jei dar 
sakoma ir maloniu balsu, nepik
tai ar įsakančiai, o draugiškai 
bendraujant, - tikras malonu
mas. Tai brangus sidabras - ver
tinant materialiai.

Žinoma, yra kalbose ir nupi
ginto sidabro ar net virstančio 
skambiais, beverčiais variokais. 
Tai kalbos tuščiavidurių, garbė
troškų, kurie daug kalba tik iš 
egoistinio pasitenkinimo, įpirš
dami, įstumdami savas prekes ar 
idėjas...

Yra kalbėtojų ir be blogos 
valios mėgstančių ilgai kalbėti. 
Vieni jų - iš pareigos. Gal sako 
pamokslą? Gal paskaitą studen
tams? Gal motina ar tėvas - ilgą 
“pamokslą” išdykėliams vaikams?

Geras tikslas ir gera valia 
tokių kalbėtojų - tai kalbos tary
tum brangus sidabras, ypač, jei 
ne per ilgai kalbama ir ne dėl 
gražbylystės, o su aiškia meile ir 
noru padėti.

Gal tik maldose asmeninė 
kalba gali virsti auksu. O yra ki
tas kalbinis auksas, brangenybė; 
tai kito kalbos išklausymas.

Kitas kalba, o aš tyliu. Kitas 
ilgai kalba, o aš kantriai tyliu, 
neįsiterpdamas. Kitas gal skun
džiasi, aimanuoja, gal verkda
mas kalba, o aš nepertraukiu jo. 
išklausau iki galo. Nebent kokį 
paguodos žodį įterpiu.

Toks kantrus nuskriausto, 
apsivylusio, kenčiančio, abejo
jančio kalbų išklausymas - tai 
auksas. Kad ir menko, negabaus 
kalbėtojo, kad ir labai ilga, pa
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kun. A. Skelčio gimtinę ir ten įrengtą muziejų

drikusi kalba, bet jei kas išklau
so su nuoširdžiu dėmesiu, su 
užjaučiančiu išoriniu ir vidiniu 
dėmesiu - tai auksas. Ir to kal
bėtojo žodžiai, kad ir per ilgai 
kalba - auksas, nes išreiškia 
skausmą, kentėjimą, nusivylimą 
abejones, ir visa tai siekia bei 
pasiekia paguodos. O ypač bran
gus ir spindintis auksas yra to 
išklausančio kantrus dėmesys ir 
gal tik vienas kitas atsiliepiant 
supratimo ar paguodos žodis. Tai 
aukščiausios kokybės auksas.

Neseniai viena paprasta, 
kukli moteris pasakė; “O kaip 
žmonės kalba! O apkalba! O 
kaltina, o smerkia! Su purvais 
sumaišo... Ar tai kam padeda? 
Ne! Jei nori padėti, tai tik iš
klausyk jį!”

Matai, visi linkę ilgai kalbėti, 
o klausančių - tiek nedaug. Tai 
visa tos moters filosofija. Ir ji, 
girdžiu, daug padeda sergantiems, 
netikintiems ir kitiems. Ji tik eina 
pas juos - išklausyti. Be atly
ginimo, be pagyrimo, laisva valia, 
nes tai jos pašaukimas - iš
klausyti, išklausyti ir... Gal tik už
baigti: “I love you”. “Aš tave 
myliu” - ką tu bekalbėtum, ką 
beveiktum... Ir tokia kalbų pabai
ga veikia besiskundžiantį. Išsis
kyrus jis permąsto savo kalbas - 
gal supranta pats, kur teisingai 
kalbėjo, kitus kaltino, o kur - ne.

Tik užvakar girdėjau per 
vieną televizijos programą kaip 
nuskriausta jauna mergaitė bėgo 
prie savo motinos - pasiskųsti. 
O motina? Ji, nei nebaigusi iš
klausyti dukrelės skundo, ją nu
traukė: “Ir nesakyk - tu pati kal
ta!” Mergaitė buvo taip įskau
dinta. kad ši vidinė nuoskauda ir 
žaizda liko ilgus metus, iki jos 
gyvenimo vidurio, kol jai kaž
kas patarė nueiti pas gerą 
psichologą-pedagogą. Pastarasis 
išklausė jos istoriją iki galo ir 
atsirado viltis, kad sužalotas 
mergaitės, dabar suaugusios 
moters, vidus, jos žaizda bus 
išgydyta.

Yra žinomas posakis: “Pa
sidalintas skausmas - pusė 
skausmo; pasidalintas džiaugs
mas - dvigubas džiaugsmas.” 
Bet tik tada, kai išklausoma. Kai 
išsipasakojama nuoširdžiai, nie
ko neslepiant, neiškreipiant, sa
vęs negiriant... ir kai išklausoma 
ištisai su dėmesiu, nepertrau
kiant ir stengiantis suprasti.

Turbūt pasaulyje būtų ma
žiau skausmo, mažiau kenčian
čių žmonių, dvasinių ligonią jei 
būtų daugiau kantrių klausytojų. 
Padėsi ne tiek patarimais - da
ryk taip, nedaryk taip, paklau
syk manęs... Tavo tie žodžiai 
(vaikui ar suaugusiam) bus kaip 
žirniai beriami į sieną... Nuby
rės, nubarškės, nė ženklo ne
palikdami.

Ir daktarai geriau išgydo, 
kurie pirma ligonį išklauso - iki 
pat jo išpasakojimo apie ligą ir 
tik paskui prirašo vaistus... Tur
būt ir tėvas ar motina sėkmin
giau paveiktų išdykėlius savo 
vaikus, jei skirtų jiems daugiau 
laiko: išklausytų pirma, o tik 
paskui padarytų išvadas - nu
bausti ar priglausti...

“Kalbėjimas - sidabras, 
klausymas-išklausymas - auk
sas”. Tai daugelio tautų sena 
išmintis. Kažkodėl ta išmintis 
pamirštama politikų? Kažkodėl 
daugeliui mokytojų lengviau - 
užrikti ar mokinį pavaryti, pirma 
jo neišklausius? Nėra laiko? 
Neišturės nervai?” Galbūt.

Ir kažkodėl ilgų ilgiausios 
paskaitos ar pamokslai užbaigia
mi su kalbėjusio įsitikinimu, kad 
jis 100% teisingas, kad klausy
tojai po jo kalbos turės būti 
geresni. O jeigu juos paklaus
tom? Jeigu diskusijos? Jeigu iš
klausius pavienių, vis skirtingų 
nuomonių?

Ar ne geriau paberti nedaug 
“sidabru” (savos kalbos), o su
laukti daugiau “aukso”, - jų at
siliepimų, išsisakymą abejoji
mų... atidžiai išklausant.

Yra jau gerų papročių: poli
tinėse svarstybose (konferenci
jose) leidžiama publikai pasisa
kyti, išreikšti pavienes nuomo
nes, o tada, vadovo (kalbėtojo) 
daromos bendros išvados.

Yra literatūrinių diskusijų 
(dabar Lietuvoje), kur reiškia 
nuomones ir kalbėtojas (vado
vas), ir klausytojai. Yra ir mo
kyklų, kur dėstomi dalykai 
klausimų - atsakymų būdu, mo
kytojui vadovaujant ir nežymiai 
lenkiant į aiškinamą - mokomą 
dalyką.

Abu reikalingi - sidabras ir 
auksas. Bet sidabro šviesa at- 
švyti nuo spindinčio aukso. Ge
ru kalbėtoju bus tik tas, kuris 
įsiklausys ne vien į savo, o ir 
kitų sielos gelmes.

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809
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geriausią maršrutą geriausiomis kainomis
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Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,ol.s,o.lip 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
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Sk. pasisako
NEVYSTANČIOS GĖLĖS
Laidotuvių namuose matome 

gražias (brangias) gėles ir pagal gė
lių daugumą sprendžiame, kad jo ar 
jos laidotuvės buvo gražios. Jo ar 
jos žemiškas kūnas skendo gėlėse. 
Bet juk tai laikinai žydinčios gėlės, 
puošia laikinąjį kūną ir tos gėlės už 
dienos ar dviejų metamos į šiukšly
ną. Taip pat ir auka, skirta mirusio
jo proga, vienam ar kitam geram 
tikslui iškelia aukotoją yra skelbia
ma jo pavardė, tikslas, kuriam buvo 
aukota, bet maža nauda mirusiajam.

Yra gėlių, nevystančių ir ne
metamų į šiukšlyną. Tai malda. Už
prašomos Šv. Mišios už mirusįjį - 
tai puokštė nevystančių gėlių. Ro
žinio malda - tai puokštė dvasinių 
gėlių.

Žmogus skundėsi, sakydamas: 
“Buvau išvažiavęs ir tik spėjau par
važiuoti į draugo laidotuves. Ne
spėjau užsakyti gėlių laidotuvių na
mams ir tik šv. Mišias užprašiau, 
bet vėliau buvau kai kieno pavadin
tas skrodžiu”. Aš jį nuraminau, sa
kydamas, kad nevykstančių gėlių 
vainikas šv. Mišios, kurias užpra
šei, su tavo draugo siela, kyla į am
žinybę.

Jei nenori būti “skrodžius” 
(imant vertę žemiškų pinigų) tai, 
užprašyk šv. Mišias, ne vienas, bet 
2-3... Ir tai bus pranešta mirusiojo 
šeimai. Laidotuvėse šv. Mišių už- 
prašymas yra sumažėjęs. Reikia 
grįžti prie dvasinių gėlių įniru
siems, nes tai prasmingiausia, nau
dingiausia ir geriausia dovana šiuo 
atveju.

Kun. K. Kaknevičius,
London, Ont.

Išminties blyksniai
Tas kuris nežino nieko, neabe

joja.
Tas draugas, kuris turi tuos pa

čius priešus.
Iš dviejų velnių pasirenku tą 

kurio dar neišmėginau.
Dievas duoda mums gimines, 

bet dėkojam Dievui, kad galime pa
sirinkti draugus.

Tėvo diena, tokia kaip ir moti
nos, tik dovanos yra pigesnės.

Pasaulyje mes esame nuomi
ninkai ir Aukščiausias bet kada gali 
pasakyti, kad tavo nuomos sutartis 
pasibaigė.

Tik gerumas gali išgelbėti nuo 
mirties siaubo.

Tik tas, kuris visą gyvenimą 
dirbo kitiems, gali rainiai mirti.

Tarp praeities, kur yra mūsų 
atsiminimai, ir tarp ateities, kur yra 
mūsų viltys, yra dar dabartis su mū
sų pareigomis.

Širdis be idealo - dangus be 
žvaigždžių.

Maži žmonės kalba apie save. 
Didesnio masto žmonės kalba apie 
kitus. Didieji - apie idėjas.

Moteris, kuri nemyli - nesvei
ka, kuri įsimylėjo - serga.

Tik avinas mano, kad kiti - 
avys.

Nunokę obuoliai ir be vėjo 
krinta, o žali turi būti vėjo nukrėsti.

Senas vilkas uodegos nekiša į 
eketę.

Santuokoje jokia moteris ne
gauna to, ko laukė ir nė vienas vy
ras nelaukė, ką gavo.

Išėjimas iš beviltiškos padėties 
- ten pat, kur ir įėjimas

Parengė - Stasys Prakapas

mailto:senkus@4ympatico.ca
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Anapilio žinios

- Lapkričio 30, sekmadienį 11 
v.r. Mišias Lietuvos kankinių šven
tovėje atnašavo kard. Audrys Juo
zas Bačkis su mūsų parapijos kuni
gais ir svečiais. Po Mišių įvyko pa
bendravimo su kardinolu vaišės 
Anapilio parodų salėje.

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

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

- Gruodžio 5 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 valandą, o po Mišių - 
Šventoji Valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

- Ateinantį savaitgalį klebonas 
bus išvykęs į Sudbury ir Sault Ste. 
Marie miestus vesti tų apylinkių 
lietuviams prieškalėdinio susikau
pimo.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 21, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje.

- Anapilio knygyne gauta Lau
ryno Janušiausko knyga Likimo ve
dama ir 2003 m. vykusios vaikučių 
šventės garsaj uostė Laumės juosta. 
Taipgi galima įsigyti dr. Č. Jonio 
meniškai paruoštą mūsų parapijos 
deimantinės sukakties iškilmių 
vaizdajuostę, kalėdinių sveikinimo 
atvirukų ir Kūčioms plotkelių.

- Mišios gruodžio 7, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Praną Be- 
sąsparį (III metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už Daniliauskų 
šeimos mirusius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje gruodžio 6, šešta
dienį, 3 v.p.p. už KLKM dr-jos 
gyvas ir mirusias nares bei rėmėjas. 
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį, gruodžio 7, 
11.15 vai. ryto Antro Advento pa
maldos su Šv. Komunija.

- Gruodžio 13 d., 12.30 v.p.p. 
jaunimo Kalėdų pamaldų repeticija 
ir sekmadienį gruodžio 14 d., 11.30 
vai. ryto jaunimo Kalėdų eglutė, į 
kurią žada atvykti Kalėdų senelis iš 
Lietuvos.

- Kūčių vakaro iškilmingos pa
maldos su Šv. Komunija 6 v.v. Ka
lėdų rytą pamaldų nebus.

Muziejaus-archyvo žinios
- Tęsiame aukų vajų finansuoti 

ateinančių metų darbui. Muziejaus- 
archyvo išlaikymui aukojo: $1,000 
- adv. Algis Pacevičius; $500 - 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas; 
$300 - dail. Juozas Bakis; $200 - 
L. Laučienė (a.a. Brunono Laučio 
atminimui); $100 - Marija Vasi
liauskienė, H. Butkevičius, L. ir E. 
Adomavičiai, Jonas Statkevičius, 
Antanas Bumbulis, Pranas Sakalas; 
$50 - Elvyra Krausienė, Irena Mei- 
klejohn, J. Krasauskas.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 30 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 185 svečiai. 
Pranešimą padarė LN valdybos 
vicepirmininkas E. Steponas. Sve
čių knygoje pasirašė J. M. Adomai
čiai iš JAV.

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

- 2004 m. vasario 21 d. įvyks 
Medžiotojų-žūklautojų klubo “Tau
ras” tradicinis metinis balius.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Tai galimybė ma
loniai praleisti savaitgalį.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: 

$100 - V. M. Kriščiūnai; $35 - 
koplyčiai - dr. C. Chruszez.

- Besidomintiems Slaugos na
mais informacijos teikia interneto 
tinklalapis www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už paramą Slaugos 
namams. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

Kovai su vėžiu Lietuvoje 1 
$100 aukojo K. G. Baly tos.

“The Toronto Star” š.m. 
gruodžio 1 d. laidoje paskelbė 
viena nuotrauka pailiustruotą 
straipsnį, pavadintą “Lietuvių 
demonstracija prieš prezidentą”. 
Aprašoma Sąjūdžio suorgani
zuota didžiulė demonstracija 
Vilniuje, reikalaujanti prezidento 
atsistatydinimo kaltinant jį turintį 
ryšių su Rusijos mafija. De
monstracija buvo rodoma ir per 
CBC 26 kanalą lapkričio 30 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kardinolas A. J. Bačkis, sa

vaitę viešėjęs parapijoj ir aplankęs 
visas Toronto, Mississaugos ir Ha
miltono lietuvių parapijas bei kitas 
institucijas, gruodžio 1 d. grįžo į 
Lietuvą. Jo pagrindinis į Kanadą at
vykimo tikslas buvo švęsti šios pa
rapijos alkanų maitinimo Lietuvoje 
dešimtmetį kuris vyko ryšium su 
parapijos 50-mečio jubiliejum. Tą 
pačią dieną išvyko ir vysk. P. Bal
takis, OFM, kuris ir toliau gyvens 
Niujorke ir eis Lietuvos Religinės 
šalpos direktoriaus pareigas.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis yra mėnesio pirmieji. Penkta
dienį 7 v.v. vyksta Mišios ir Šv. 
Valanda. Šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugija 10.30 v.r. kalba Rožinį ir 
dalyvauja Mišiose.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus metinė šventė/agapė - šį sek
madienį gruodžio 7, po 12 v.d. 
Mišių parapijos salėj. Muzikinę 
programą atliks D. Viskontienė ir 
D. Radtke. Pietų bilieto kaina $15.

- Prieškalėdinį susikaupimą 
parapijai ves Kretingoj dirbantis 
kun. Evaldas Darulis, OFM, gruo
džio 12-14 d.d.

- Bilietai į diakono Petro Šar
kos, OFM, kunigystės šventimų po
kylį kuris vyks gruodžio 20 d., yra 
platinami sekmadieniais po Mišių 
salėje, kitu laiku pas V. Tasecką 
905 824-4461.

- Kalėdinės muzikos koncer
tas, jau aštuonioliktas parapijoj, 
įvyks gruodžio 14 d., 4 v.p.p. para
pijos šventovėj. Koncertą atliks 
“Volungės”, parapijos jaunimo 
choras, solistai ir instrumentalistai.

- Lapkričio 26 d. palaidotas 
a.a. Antanas Valinta, 54 m. Paliko 
žmoną Gražiną.

- Mišios sekmadienį gruodžio 
7: 8 v.r. už a.a. Karoliną ir Antaną 
Stauskus; 9.15 v.r. už a.a. Vladą 
Kobelskį; 10.30 v.r. už a.a. Mariją 
Krisčiūnienę ir šeimos mirusius, už 
a.a. Juozą Mačiulį; 12 v.d. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Gruodžio 13 d. bus rengiama 

Kalėdų eglutė mokyklos auditori
joj. Atsisveikinsime prieš Kalėdų 
pertrauką iki po Naujų metų.

- Lapkričio 29 d. mokykloje 
lankėsi kard. Audrys Juozas Bač
kis, lydimas vysk. P. Baltakio, 
prel. Ed. Putrimo ir brolio Petro, 
OFM. Moksleiviai sutiko svečius 
prie vartų su tautinėmis juostomis; 
atvyko su kardinolu susitikti Sandra 
Montgomery, “Superintendent of 
Education”, Adelino da Silva, tarp
tautinių kalbų ir bendruomenės ry
šių koordinatorius, Danguolė Kai
rienė, “Supervising Principal” Lie
tuvių kalbos mokyklai, Tony Caso- 
le, “Supervising Principal, Conti
nuing Education” departamento ir 
George Vincent, “Our Lady of Pea
ce” mokyklos vicedirektorius. Visi 
mokiniai susirinko auditorijoje. Ve
dėja A. Šimonėlienė pasveikino 
svečius. Pasikeista simbolinėmis 
dovanomis su kardinolu. Tėvų k-to 
vardu Jurgis Kuliešius pasveikino 
kardinolą ir prel. Putrimą su naujo
mis pareigomis. Prel. Putrimas pa
aiškino vaikams, ką reiškia būti 
kardinolu; kard. Audrys Juozas 
Bačkis tarė žodį, prisimindamas sa
vo a.a. mamytę, kuri irgi buvo mo
kytoja. Jis lankė mokyklą Prancūzi
joje.

Kanklininkės, paruoštos mkt. 
Julijos Danaitienės, pagrojo polką - 
(R. Samonytė, J. Valiulytė, E. Stra- 
vinskaitė, J. Sondaitė, S. Dziengo ir 
A. Benotaitė). Aurelija ir Rasa (7 
sk.) bei Aurelija Jusyte (8 sk.) pa
deklamavo Bern. Brazdžionio 
“Bažnyčią”. Užbaigėm su “Lietuva 
brangi” - mkt. D. Balsienei-Calde- 
ron akompanuojant pianinu.

Svečiai aplankė keletą klasių; 
truputį ilgiau pabuvojo Aukštes
niuosiuose lit. kursuose, kur atsaki
nėjo į moksleivių klausimus. Sve
čiai mokytojų kambaryje buvo pa
vaišinti. Živilė

“Vaikų dienos centrams” 
Lietuvoje Vyt. Aušrotas aukojo 
$150, kurie buvo gauti už par
duotus vartotus pašto ženklus.

Ontario provincijos apdovanoti už ilgametį savanorišką darbą KLB 
veikėjai. Iš k.: Irena Ross, Algirdas Vaičiūnas, Joana Kuraitė-Lasienė, 
Vida Stanevičienė. Trūksta prel. E. Putrimo ir M. Stanevičiaus

Nuotr. R. Jonaitienės

Lietuvos kardinolas Audrys J. Bačkis š.m. lapkričio 24 d. aplankė Vasagoje gyvenančius tautiečius.
Nuotraukoje - J.E. su “Bočių” choru ir jo vadovu Algiu Ulbinu Nuotr. D. Šakienės

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

/VN/VI’II.Y.TK
su orkestru "Major Music"

gruodžio 31, trečiadienį, nuo 7 valandos vakaro
Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)

* Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties 
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

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

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

y
°0

♦

♦

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

Apie dail. Snaigę Šileikie
nę televizijos programa bus ro
doma per BRAVO (cable) kana
lą gruodžio 7, sekmadienį. 7.30 
v.v. Dailininkės gyvenimas ir 
kūryba yra dalis serijos apie Ka
nados menininkus.

Toronto Lietuvių Namuo
se lapkričio 27 d. LN valdyba 
surengė priėmimą-vakarienę pa
gerbdama Toronte besilankantį 
Vilniaus arkivyskupą metropoli
tą kardinolą Audrį Juozą Bačkį. 
Susitikti su garbės svečiu ir jį 
lydinčiu vysk. Pauliumi Balta
kiu, OFM, bei prelatu E. Putri
mu ir visų trijų lietuviškų para
pijų klebonais susirinko 40 
kviestų svečių, kurie buvo pa
vaišinti dviejų patiekalų vaka
riene, paruošta G. Kobclskicnės. 
Visus pasveikino LN ir Slaugos 
Namų pirmininkas dr. Raimun
das Zabieliauskas, įteikęs dova
ną kanadiško vyno “icewine” Jo 
Eminencijos viešnagei prisimin
ti. Kardinolas pasakė trumpą pa
dėkos kalbą ir mielai pabend
ravo su svečiais prie ir po vai
šių. Dlv.

Prisikėlimo kredito koope
ratyvas praneša savo nariams, 
kad 2004 m. kalendorius jau ga
lima atsiimti abiejuose skyriuose.

A.a. Jonui Danaičiui mi
rus, jo šeimai nuoširdžiausią už
uojautą reikšdami, Eimi ir Vytas 
Grabauskai Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

A. a. Jūratei Okmanienei 
mirus Londone, Silvija ir Ginta
ras Mitalai, užjausdami jos šei
mą, “Kovai su vėžiu” sergan
tiems Lietuvoje aukojo $50. M.P.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - L. V. Pevcevi- 
čiai, O. Žvirblienė (a.a. Stasio 
Žvirblio IV metinių proga); $50 
- A. I. Baltakiai.

Visi kviečiami į 
KALĖDINĮ KONCERTĄ 

s u uiuuiisT"
gruodžio 14, sekmadienį, 4 v.p.p.

Prisikėlimo šventovėje 
DALYVAUJA:

♦ Prisikėlimo parapijos jaunimo choras ♦ 
♦“Volungė” ♦ Instrumentalistai ♦

Įėjimas - laisva auka

Šv. Elzbietos draugijos komitetas (iš kairės) Nijolė Šukienė, Mickie 
Tautkuvienė, Julie Bernotienė - pirmininkė, Antoinette Brilvikienė ir 
Vida Lietuvininkaitė

Edvardas ir Melita Bu- 
meisteriai, ilgamečiai lietuvių 
spaudos bei veiklos rėmėjai, a.a. 
Jono Danaičio atminimui pa
gerbti Tėviškės žiburiams auko
jo $5,000. Savaitraščio leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja už tokią 
stambią paramą, stiprinančią 
viltį įveikti atsirandančius sun
kumus.

Lietuvių liuteronų Išgany
tojo parapijos Moterų draugija 
pasveikino Tėviškės žiburius šv. 
Kalėdų proga ir atsiuntė $200 
auką su linkėjimais, “kad lie
tuviškas žodis ilgai gyvuotų”. 
Dr-jos vardu sveikinimą pasirašė 
Vanda Norvaišienė. TZ leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja už paramą.

A.a. dr. Stasio Pacevičiaus 
24 metų mirties prisiminimui 
žmona Janina Tėviškės žibu
riams aukojo $200.

A.a. Petro Balčiūno ir a.a. 
Dalios Borisevičienės atmini
mui Nina Balčiūnienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $200.

A. a. Apolonijos Tumpie- 
nės atminimui Stasys ir Judita 
Dargiai, Oak Lawn, IL, Tėviškės 
žiburiams aukojo $50 (JAV).

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo: $300 - S. M. Petrylos; 
$100 - I. Jakowich. A.S.

Ontario pilietybės ministe
rijos vyriausybės premijų ir ap
dovanojimų skyrius šiais metais 
paskyrė žymenis už ilgametį sa
vanorišką darbą Kanados lietu
vių bendruomenės veikėjams 
Joanai Kuraitei-Lasienei, prel. 
Edmundui Putrimui, Irenai 
Ross, Vidai Stanevičienei, Ma
tui Stanevičiui ir Algirdui Vai
čiūnui. Įteikimo iškilmės vyko 
“Oasis” salėje Mississaugoje 
lapkričio 26 d., 7.30 v.v. Iš viso 
buvo pagerbti 310 savanorių, 
dirbusių daugiau kaip 5, 10, 20, 
30 ar 50 metų įvairiose mokyk
linėse, bažnytinėse, skautiškose, 
ir kitose visuomeninėse organi
zacijose. Siūlymai apdovanoji
mams buvo pateikti pačių orga
nizacijų. Kiekvienam savanoriui 
buvo įteiktas ženkliukas ir padė
kos lakštas. Sveikinimo žodžius 
tarė provincinio parlamento at
stovas Tim Peterson (Mississau
ga), kiti parlamentarai. Portuga
lų tautinių šokių grupė “Rancho 
Folclorico” atliko trumpą pro
gramėlę. Po įteikimų buvo su
rengtos kavos ir saldumynų vai
šės apdovanotiems savanoriams 
ir jų svečiams. RSJ

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $50 aukojo 
V. Aušrotas.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo K. 
G. Balytos.

A. a. Jadvygai Smetonie
nei amžinybėn iškeliavus, už
jausdami Janiną Pacevičienę ir 
šeimą, Sigita ir Vytautas Aušro
tai Tėviškės žiburiams aukojo 
$20.

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

$145- Emilija Čepienė; $100- 
Kęstutis Norkus, Burlington, Ont.; 
$60 - Viktoras ir Rita Navickai, Anų 
prior, Ont.; $50 - Marytė Genčiuvie- 
nė, Stasė ir Mečys Bušinskai, O. 
Skrebūnienė ir sūnūs, Birutė ir Vy
tautas Biretos, Zosė Augaitienė su 
šeima; $45 - Vladas ir Levutė Pev- 
cevičiai; $40 - Ramutė, Jeronimas 
Piciniai ir dukra Aušra, Vincas Pau- 
lionis; $35 - V. 1. Kėžinaičiai, Ha
milton, Ont., Aldona Valadkienė; 
$30 - Onutė ir Vytautas Taseckai, 
Marija Pranaitienė ir Aldona Zarem
baitė, Bronius ir Elena Kišonai, A. ir 
G. Skaisčiai, Grimsby, Ont., Elena ir 
Stasys Kuzmickai; $25 - Gerda ir Al
binas Tarvydai, T. A. Sekoniai, Wa- 
saga Beach, Ont., Vladas ir Apoloni
ja Gulbinai, Jonas ir Bronė Greičiū
nai su šeima, Newmarket, Ont., V. 
M. Kryžanauskai, Collingwood, Ont., 
M. J. Zazeckai, Cambridge, Ont., K. 
E. Gapučiai, Bothwell, Ont., Adolfas 
Kanapka, Wasaga Beach, Ont., I. T. 
Ciparių šeima, Rodney, Ont., Petras 
ir Irena Zubai, Hamilton, Ont., Vik
toras Skukauskas ir duktė Danutė, 
Bronė ir Jonas Akelaičiai, V. ir V. 
Paškai, Feliksas Mockus ir vaikai - 
Jonas, Vytas ir Lina, O. L. Rimkai, 
Janina Vingelienė ir šeima, P. Kano
pa, Hamilton, Ont., Elena ir Pranas 
Krilavičiai, Keswick, Ont., Stasys 
Matulionis, Brantford, Ont.

$20 - Vilma, Kazys ir Paulius 
Gapučiai, Ignas ir Paulina Geniai, 
Sault Ste. Marie, Ont., Irena ir Ani
cetas Zalagėnai, Danutė ir Adolfas 
Bajorinai, A. V. Karauskai ir šeima, 
M. A. Radžiūnai, Valė Kecorienė, 
Nijolė Šimkienė ir sūnūs, Danutė 
Staškevičienė, Verdun, Que., Kons
tancija Starkutienė, Vincas ir Valė 
Baliūnai su šeima, Vytautas Balsevi
čius ir šeima, Petras Čiurlys, Aldona 
ir Vladas Vaitoniai, Juozas ir Stella 
Miškiniai, Niagara Falls, Ont., Irena 
ir Jeronimas Birštonai su šeima, Stay- 
ner, Ont., Elena Zulienė, Jonas 
Aukštaitis, Nelė ir Jonas Budriai, Al
bina Augaitienė ir šeima, Irena Turū- 
tienė; $15 - P. Žibūnas, Irena Kaliu- 
kevičienė, A. S. Urbonavičiai, Hamil
ton, Ont., Irena ir Antanas Patašiai, 
Mėta ir Edis Kazakevičiai; $10 - 
Danguolė Baziliauskienė, Juozas 
Staškevičius, Kristina Žutautienė, Bi
rutė ir Petras Daržinskai.

Montrealio lietuvių mokykla 
rengia tradicinę Kalėdų eglutę 2003 
m. gruodžio 14 d., po 11 vai. Mišių 
Aušros Vartų parapijos salėje. Bus 
vaidinimas Kalėdos miške, o po to 
ateis Kalėdų senelis ir dalins dova
nėles visiems vaikams; bus užkan
džiai. Ateikime visi ir paremkime 
lietuvišką mokyklą. Įėjimas $5.

Skautų Kūčios rengiamos 
gruodžio 19, 7 vai. vak., penktadie
nį Aušros Vartų parapijos salėje. 
Kviečiami skautai, skautės ir rė
mėjai.

Kostas Mickus Montrealyje 
atšventė 90-jį gimtadienį savo šei
mos ir draugų tarpe lapkričio 15 d.

Papildymas: TŽ 47 nr. pa
skelbtos aukos “Vaiko tėviškės na
mams” buvo renkamos a.a. Irenos

Iš Kariuomenės šventės minėjimo Montrealyje: Aušros Vartų 
šventovėje - (iš kairės) vyr. Itn. Vida Urbonaitė, vyr. Itn. Gediminas 
Samas, Itn. Darius Bartaševičius, kpt. Darius Kelevišius ir kpt. Itn. 
Svajūnas Bandzevičius; parapijos salėje - (iš kairės) pik. Itn. Petras 
Ročius, vyr. Itn. Vida Urbonaitė, L.K. Mindaugo-Neringos šaulių 
kuopos vadas Antanas Žiūkas ir kpt. Vadimas Musys

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

TEL: (S14) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
centrui $100 aukojo K. G. 
Balytos.______
IEŠKOME auklės 18 mėn. ber
niukui Kipling ir Eglinton rajo-. 
ne.. Skambinti vakarais Žibutei 
tel. 416 207-0819.

SKUBIAI IŠNUOMOJAMAS 
kambarys naujame name prie 
Dundas ir Mavis gatvių. Geras 
susisiekimas. Skambinti tel. 905 
290-8537.

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

• Laisvė, kuri pradeda leisti 
'šaknis, greitai auga 
į (G. Washington) 272-8323. Pager 416 715-4783.

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

Kibirkštytės-Vilgalienės atmini
mui. D.S._____________________

Šv. Kazimiero parapijos ži
nios. Šv. Elzbietos draugija buvo 
įsteigta 1919 metais Montrealyje 
Šv. Kazimiero parapijoje. Šiemet, 
kaip ir per paskutinius 83 metus, 
narės prisiminė sekmadienį lap
kričio 16 savo globėją jos šventės 
proga. Svečias kunigas Archam
bault aukojo Mišias už gyvas ir mi
rusias nares. Draugijos komitetas 
paruošė skanius pietus. Pirmininkė 
Julie Bernotienė dėkoja visiems už 
atsilankymą ir šeimininkėms už py
ragus, lietuvišką sūrį ir kitus skanu
mynus bufeto stalui. •

Šv. Elzbietos dr-jos susirinki
mas įvyks sekmadienį gruodžio 7. 
Bus paskutinis šių metų “Mini Ba
zaar” .V L________________________

FAX: 766-1349

PERSIKRAUSTYMO IŠPARDA- 
VIMAS. Parduodu lietuvių me
nininkų paveikslus: Prano Dom- 
šaičio, Antano Tamošaičio, Anas
tazijos Tamošaitienės ir kitų. 
Kreiptis tel. 905 858-8116.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plyteiių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905

http://www.labdara.ca

