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Spauda nestovi vietoje
Dažnai juokaujama, kad gyvenime tik du daly

kai yra užtikrinti - mirtis ir mokesčiai. Visa kita gali 
staigiai ar lėtai keistis į blogą ar į gerą pusę, sudaryti 
įvairybę netikėtumų. Laiko tėkmė irgi yra pastovus, ne
nuilstamas reiškinys, neša visus pirmyn į naują dieną, 
naują mėnesį, naujus metus.Vieniems yra sunku priimti 
įvairius pakeitimus, o kiti tik ieško naujovių. Geriausi 
pokyčiai būna pagrįsti ir gerai apgalvoti. Užsitikrinus, 
kad jie bus naudingi, lengviau juos priimti. Tai yra ypa
tingai svarbu ir spaudoje.

K
IEKVIENAIS metais vyksta savaitraščio Tėviš
kės žiburiai leidėjų susirinkimas, kuriame apta
riama jo būklė, svarstoma, kas keistina, ko 
trūksta. Kasmet grįžtama prie tų pačių temų - rašan

čiųjų ir skaitytojų skaičiaus mažėjimas. Taip pat karto
jasi mintys apie įvedimą skyriaus anglų kalba ir apie 
formato sumažinimą. Pastarieji du klausimai dažnai bu
vo nagrinėjami metų eigoje. O 1998 metais atliktoje ap
klausoje daugiau kaip pusė joje dalyvavusių TŽ skaity
tojų pareiškė norą matyti mažesnio formato laikraštį, ir 
beveik 60% siūlė skyrių arba puslapį anglų kalba. Šiais 
metais valdyba įsitikino, kad mažesnis formatas, kuris 
maketuojamas arba laužomas kompiuterio programo
mis, o ne karpant ir klijuojant ranka, palengvins darbą 
ateityje, sutaupys laiko ir jėgų. Medžiagos rinkimas ir 
apdorojimas kompiuteriu yra ne tik leidybos ateitis, bet 
ir jos dabartis. Nuo 2005 metų sausio pirmos laidos TŽ 
bus mažesnio formato nebe astuonių, bet šešiolikos pus
lapių.

A
NGLŲ kalbos klausimas yra kiek jautresnis. 
Aišku, vyriausiems skaitytojams tai neaktualu, 
kad savame laikraštyje būtų anglų kalbos sky
rius arba straipsniai. Tačiau jaunesnės kartos (įskaitant 

ne tik jaunimą, bet, apklausos duomenimis, 40-49 ir 
60-69 metų amžiaus skaitytojai) supranta, kad dalis tu
rinio galėtų būti pateikiama angliškai, norint sudominti 
prenumeratorius mišriose ir jaunose šeimose. Ypač šiais 
laikais, kai yra žymiai mažiau vietinių rašančių lietu
viškai, svarbus ir medžiagos paįvairinimas. Pastoviam 
skyriui ar puslapiui sudaryti reikėtų didesnių pastangų 
ir pajėgų negu turime. Tačiau kartkartėmis spausdinant 
angliškus straipsnius, kaip daroma, pvz. vokiečių spau
doje, galima patenkinti įvairius lūkesčius, kurie metų 
eigoje neišblėso, o sustiprėjo. Tad redakcija priims ori
ginalius autorių straipsnius, pasilikdama teisę juos 
spausdinti pagal vietos ir tinkamumo galimybes. Tiki
masi, kad šie pokyčiai sukels didesnį skaitytojų susido
mėjimą Tėviškės žiburiais, ypač tarp jaunesniųjų. Šalia 
įprastų straipsnių bus naujas - “Jaunimo žodis”, kuria
me lituanistinių mokyklų mokiniai, kursų moksleiviai, 
studentai, priklausantys ir nepriklausantys lietuviškoms 
organizacijoms kviečiami pasidalinti mintimis, parodyti 
savo sugebėjimus rašiniais, eilėraščiais, nuotraukomis, 
piešiniais ar karikatūromis.

Žengdami į Tėviškės žiburiu 55-tuosius gyvavi
mo metus, viliamės, kad liks ištikimi visi mūsų dabarti
niai skaitytojai ir bendradarbiai, kad nauji susidomės 
nauja išvaizda ir naujomis galimybėmis, įsijungs net tik 
į skaitytojų bet ir rašytojų gretas. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Laimėjo Torontas
Ne Padėkos diena, bet 

“Pilkoji taurė” (Grey Cup) yra 
visus kanadiečius vienijanti die
na, kai Kanados televizijos žiū
rovai stebi tik savo, o ne JAV 
stotis. Otavoje vykusios 92-ros 
“Pilkosios taurės” baigminės 
futbolo rungtynės tarp Britų Ko
lumbijos “Lions” ir Toronto 
“Argonauts” sutraukė į areną re
kordinį 51,242 žiūrovų skaičių. 
Laimėjo Torontas 27:19. (Kana- 
diškas futbolas yra labai pana
šus į amerikietišką, tik taisyklės 
ir įvarčių skaičiavimas yra kiek 
kitoks). Toronto miesto gatvėse 
tuo pat metu daugelis tėvų su 
vaikais (ir šiaip žmonių) stebėjo 
vykstantį Kalėdų senelio paradą, 
o antradienį, lapkričio 23 buvo 
proga matyti “Pilkosios taurės” 
čempionus tose pačiose Toronto 
gatvėse ir rotušės aikštėje. Ka
nados ministeris pirmininkas, di
delis šio sporto mėgėjas, turėjo 
atidėti Čilėje vykstančioje kon
ferencijoje pasiūlytą pasimaty
mą su Čilės prezidentu Ricardo 
Lagos, kuris tik vėliau pastebė
jo, kad Kanados delegacija, 
įskaitant ministerį pirmininką ir 
dar 150 asmenų, viešbučio kie
me pastatytoje palapinėje stebė
jo tas futbolo rungtynes.

Karinės apsaugos štabo 
viršininkas gen. Ray Henault 
lapkričio 17 d. buvo visų 26 

ŠAS-gos (NATO) kraštų kariuo
menės vadų išrinktas ŠAS-gos 
Kariuomenės komiteto vadu. 
Komitetas yra sudarytas iš 26 
kraštų kariuomenės atstovų ku
rie peržiūri ir nustato ŠAS-gos 
karinių pajėgų strategiją. Jis ta
po vyriausiu kariuomenės pata
rėju ŠAS-gos generaliniam sek
retoriui Jaap de Hoop Scheffer. 
Normaliai šią vietą užima vie
nas iš Europos aukštųjų karinin
kų ir buvo tikėtasi, kad ją užims 
Danijos gynybos generolas. Vy
riausio karinių pajėgų vado pa
reigas, pagal sutarimą, nuo pat 
ŠAS-gos įsikūrimo 1949 m., vi
suomet eina JAV skirtas kari
ninkas, kuris šiuo metu yra gen. 
James Jones. Kanados generolas 
R. Henault yra 55 metų am
žiaus, savo karinės karjeros pra
džioje skraidęs naikintuvu ir 
malūnsparniu ir jaučiasi labai 
pagerbtas išrinkus jį tokioms 
aukštoms pareigoms. Šiuo metu 
jis eina Kanados gynybos štabo 
viršininko pareigas. ŠAS-gos 
kariuomenės komiteto viršinin
ko pareigas normaliai eidavo 
Vokietijos ir Didžiosios Britani
jos kariuomenės atstovai ir tik 
su mažomis išimtimis šią vietą 
užimdavo kitų ŠAS-gos kraštų 
atstovai. Generolas Henault ko
miteto vadovavimą perims iš vo- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Tokiuose vagonuose lietuviai sovietmečiu buvo tremiami į Sibirą. Šis vagonas pastatytas prie Liaudies buities 
muziejaus Rumšiškėse. Ant jo sienų portretai tremtinių - Dalios Grinkevičiūtės, Adelės Dirsytės ir kt.

Nuotr. S. Sajausko

Partizaninių kovų atgarsiai
Plunksnočių miško tragedijai 55

IRENA JANINA 
VAICEKAUSKAITĖ

Lapkričio plieniniai vėjai ir 
vėl atskleidžia vieną skaudžiau
sių Lietuvos kančių istorijos 
puslapių. Prieš 55 metus, 1949 
m. lapkričio 14 d. Plunksnočių 
miške, Rokiškio r., tariamo miš
ko brolio (pravarde Maskva) iš
duoti, nuo rusų kareivių ir vieti
nių stribų granatų žuvo poetė 
Diana Glemžaitė-Bulovienė ir 
penki žiobiškėnai partizanai: 
Juozas Bulovas (Iksas, Nežino
masis) - Dianos vyras, Antanas 
Bulovas (Budrys), Petras In- 
driuškevičius (Dainius), Jonas 
Katelė (Pūkas) ir Kazys Kirstu
kas (Mukas).

Šių penkių žuvusių vyrų ir 
vienos jaunos, nuo sprogimo 
neatpažįstamai sužalotu veidu, 
moters lavonai ant rytojaus bu
vo numesti Juodupės (Rokiškio 
r.) miestelyje ant grindinio. Ne
pavyko to meto saugumiečiams 
sužinoti, kas ši moteris! O tai 
buvo poetė Diana Glemžaitė- 
Bulovienė. Tai ją eiklusis Pega
sas ir pasitiko prie gražių Lė
vens krantų, Kupiškio gimnazi
joje, “nes tik čia jai laumės lėmė 
“tapt Tėvynės poete!” (I.V.) 
Diana Glemžaitė aktyviai daly
vavo Kupiškio gimnazijos lite
ratų būrelio veikloje. Čia ji rašė.

Diana buvo Dievo apdova
nota ir dailininkės talentu. 
“Gimnazijoje Diana dažniausiai 
piešdavo juodai, sakydavo, kad 
pasaulis jai tamsiomis spalvo
mis matosi”, - prisimena poetės 
klasės draugė Akvilė Marcinke- 
vičiūtė-Balzienė. Studijuodama 
universitete, Diana kartu lankė 
ir Kauno taikomosios dailės ins
titutą. Daug piešė ir tapė.

Studijos “Pro Patria” reži
sierius Vytautas Paliulis, rinkda

Partizanai Antanas ir Juozas Bulovai

mas ypatinguose archyvuose 
medžiagą Rokiškio-Dusetų kraš
to partizanų gimtinių, mūšių bei 
žūties vietų įamžinimui, rado 
poetės Dianos Glemžaitės pieš
tas portretų nuotraukas: jos vyro 
Juozo Bulovo portretą ir Dianos 
autoportretą. Jos parašas ir data 
matyti apykaklių kairėje. Šis 
radinys - it stebuklas, rastas po 
55 metų! Portretų kopijas Geno
cido aukų muziejaus istorikė, 
Bulovų šeimos atminimo radi
nių sudarytoja Virginija Rudie
nė padovanojo žuvusių brolių 
partizanų Juozo, Jono ir Antano 
sesutei Elenai Stasei Bulovaitei- 
Zebrienei.

Pagarbos, meilės bei dėkin
gumo vertas studijos “Pro Pat
ria” režisierius - Vytautas Paliu
lis. Jo taurios širdies ir kilnaus 
bei kruopštaus darbo dėka rady
bos tęsiasi. Paminėsiu nors kele
tą iš jų. Tai Juozo ir Antano 
Bulovų nuotrauka dviese su 
ginklais. Ją surado vieno žiobiš- 
kėno girininko (ryšininko) Žum- 
bakio, suimto ant rytojaus po 
Plunksnočių tragedijos, lapkri
čio 15 d., byloje. Brangus Jono 
Bulovo įrašas rastas ryšininkės 
“Lakštutės” - med. sesers Kazy
tės Čepukaitės byloje. O štai 
vieno žuvusio jauno “Dobilo” 
būrio partizano byloje, be jo 
mylimosios med. sesers iš Pane
vėžio (ji buvo saugumiečių taip 
pat suimta) laiškelių, rastas aus
trų lakūno Hofmanno - “Jum
bos”, žuvusio kartu su 12 Noti- 
galės (Rokiškio r.) partizanų, 
ant trikampio laiškelio ranka 
užrašytas adresas: “Fūr meine 
Frau...” (mano žmonai...). Šio
mis dienomis laukiame daugiau 
žinių iš Austrijos.

Vytautas Paliulis, padedant 
žuvusių partizanų Juozo, Jono ir 
Antano jauniausiajam broliui

Dianos Glemžaitės autoportretas

Juozo Bulovo (Ikso) portretas

Stasiui Bulovui, atkūrė Bulovų 
šeimos tėviškę, kuri įjungta į 
filmą “De Profundis”. Ir dar 
daug darbų šie tauraus lietuvio 
pastangų dėka nušvis mūsų Tė
vynės padangėje ir visų dorų 
Tėvynės sūnų bei dukterų šir
dyse.

Jauniausias Bulovų sūnus 
Stasys ant medžio gumbo sukū
rė simbolinę Bulovų šeimos 
kankiniams atminti kompozici
ją, susidedančią iš penkių beržo 
kryželių bei penkių žvakučių. 
Panevėžio katedroje, Lietuvos 
kariuomenės įsteigimo 80-mečio 
ir Lietuvos laisvės armijos bei 
partizaninio judėjimo 60-mečio 
paminėjimo dieną, Adolfui ir 
Stasiui Bulovams su sesute Sta
se Elena Bulovaite-Žebriene ne
šant šį brangų simbolį prie 
altoriaus, buvo skaitoma: “Atne
šami penki bolševikų teroro 
aukų kančios ženklai - nukan
kinto Bulovų šeimos tėvo 
Pranciškaus, žuvusių trijų brolių 
partizanų - Antano, Jono, Juozo 
ir jo bendražygės poetės Dianos 
Glemžaitės kryželiai - tas nesu
rastų, nežinomų, neaplankytų 
kapų skausmas...”

Bronei Šiupinytei-Medzia- 
vičienei, nešant 12 degančių 
žvakučių, skaityta: “Amžinos

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pagerbtas partizanų vadas
Lapkričio 25 d. seime pami

nėtos Lietuvos laisvės kovos są
jūdžio tarybos pirmininko, vy
riausiojo partizanų vado genero
lo Jono Žemaičio-Vytauto 50- 
sios mirties metinės. Minėjime 
dalyvavo seimo anriai, kariai sa
vanoriai - pasipriešinimo oku
paciniam režimui dalyviai, Karo 
akademijos kariūnai.

Apie jo vaidmenį pasiprieši
nimo judėjime kalbėjo Lietuvos 
gyventojų Genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro departamen
to direktorius Arvydas Anušaus- 
kas. Parlamento galerijoje atida
ryta paroda, skirta gen. J. Žemai
čio atminimui. Lapkričio 26 d., 
generolo žūties dieną, prie Krašto 
apsaugos ministerijos esančio 
paminklo J. Žemaičiui-Vytautui 
seimo vardu padėta gėlių.

Solidarumo protestai
Vilniuje lapkričio 24-25 d.d. 

vyko protestai prie Ukrainos 
ambasados, raginant Lietuvos 
valdžią nepripažinti Ukrainos 
prezidento rinkimų rezultatų. 
Dalyviai išreikšė solidarumą su 
Ukrainos opozicija, protestuo
jančia prieš prezidento rinkimų 
rezultatų klastojimą.

Lietuvos seimas lapkričio 
25 d. svarstė kreipimąsi į Ukrai
nos Aukščiausiąją Radą ir rezo
liuciją dėl padėties Ukrainoje. 
Reiškiamas susirūpinimas dėl 
Rusijos bandymų kištis į Ukrai
nos vidaus reikalus. Rinkimų re- 
zutlatų nepripažino JAV ir Eu
ropos sąjunga.

Ukrainos dabartinis prezi
dentas Leonidas-Kučma pasiūlė 
Lietuvos prezidentui ir Lenkijos 
prezidentui Aleksandrui Kvas
nievskiui tarpininkauti spren
džiant politinį konfliktą tarp su- 
sipriešiniusių politinių jėgų Uk
rainoje.

Šventė karių dieną
Lapkričio 23 d. paminėta 

Lietuvos karių diena ir Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo 86-osios 
metinės. Vyko rikiuotės miestų 
aikštėse, buyo aukojamos Mi
šios, surengti koncertai. Iškil
mingi Karių dienos renginiai 
vyko visuose kariuomenės dali
niuose.

Oro policijos misijoje Bal
tijos šalyse dalyvaujantys britų 
karo lakūnai pagerbė Karių die
ną švenčiančius Lietuvos karius. 
Sv. Ignoto šventovėje pirmą 
kartą po daugiau kaip 50 metų 
pertraukos vėl buvo aukojamos 
Mišios. Ši šventovė buvo 
paskirta kaip pagrindinė kariuo
menei.

Krašto apsaugos ministe
rijos (KAM) pranešime spaudai 
teigiama, jog Lietuvai oficialiai 
tapus ŠAS (NATO) nare, valsty
bei teikiamos naujos saugumo 
garantijos. Baltijos šalių oro er
dvę jau patruliuoja ŠAS senbu
vių naikintuvai, o iškilus karinei 
grėsmei ŠAS sąjungininkai už
tikrins šalies gynybą. Lietuva 
įpareigota toliau tęsti kariuome
nės reformą

Šiuo metu į tarptautines mi
sijas Irake, Afganistane, Kosove 
ir Gruzijoje yra išvykę beveik 
200 Lietuvos karių. Tarptautinės 
koalicijos pajėgų Irake ir Afga
nistane vadovybė ne kartą pripa
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Ir brendam abu tylėdami per tankius, aukštus asiūklius

žino Lietuvos karių profesiona
lumą. Ypač gero įvertinimo ir 
pasitikėjimo sulaukė Lietuvos 
specialiosios pajėgos, dalyvau
jančios Afganistane. Pagal 2004 
metų birželį "Baltijos tyrimų" 
atliktą Lietuvos gyventojų ap
klausą, šalies kariuomenę teigia
mai vertina 68% šalies gyven
tojų.

Nubaustas rėmėjas
Buvusio prezidento Rolando 

Pakso finansiniam rėmėjui Ju
rijui Borisovui Vilniaus miesto 
1-osios apylinkės teismas lap
kričio 22 d. paskyrė buvusio 
prezidento Rolando Pakso fi
nansiniam rėmėjui Jurijui Bori
sovui 10,000 litų baudą už gra
sinimus valstybės vadovui. Jis 
gali apskųsti teismo sprendimą 
per 20 dienų.

J. Borisovas neigia savo 
kaltę ir tvirtina sieksiąs išteisini
mo visų pakopų Lietuvos teis
muose, o dėl pažeistų savo tei
sių žada kreiptis į Europos Žmo
gaus teisių teismą Strasburge. 
Kol nuosprendis neįsiteisėjęs, 
lieka galiot J. Borisovui paskir
tos kardomosios priemonės - 
200,000 litų užstatas bei rašy
tinis pasižadėjimas neišvykti iš 
šalies. Kadangi nuosprendis bus 
skundžiamas, šiuos pinigus J. 
Borisovas galės atgauti tik išna
grinėjus bylą apeliacine tvarka.

Nauja Etikos komisija
Lapkričio 23 d. seime buvo 

sudaryta nauja Etikos ir proce
dūrų komisija, kurioje dirbs 9 
parlamentarai - trys Darbo par
tijos frakcijos nariai, du “Tėvy
nės sąjungos” frakcijos nariai, 
vienas socialliberalas, vienas so
cialdemokratas, viena “valstie
čių” atstovė ir viena liberal- 
centristė. Komisija dar turės iš
sirinkti savo pirmininką. Arti
miausiu laiku seime bus sudaro
mos kitos parlamentinės komisi
jos. Siūloma kai kurių praėju
siame seime veikusių komisijų 
darbą pratęsti.

Lapkričio 23 d. seimas pa
tvirtino Aplinkos apsaugos ko
miteto pirmininką, Darbo parti
jos atstovą Antaną Bosą. Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininku patvirtinąs 
praėjusią kadenciją tam komite
tui vadovavęs Alvydas Sadec- 
kas. Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininku tapo social
demokratas Julius Sabatauskas.

Keitė EK sudėtį
Dviejų trečdalių Europos 

parlamento narių pritarimu, pa
keista Europos komisijos sudė
tis, pirmininkui Jose Manuel 
Barosui pakeitus kelias kandida
tūras ir perskirsčius dalį parei
gų. Lapkričio 25 d. naujoji Eu
ropos komisija sprendžia 2005 
m. Europos sąjungos biudžetą, 
vėliau tolesnes finansines per
spektyvas. ES tarybai patvirti
nus 2004-2009 m. EK sudėtį, 
naujieji komisarai oficialiai pra
dės eiti pareigas.

Ekonomistė ir diplomatė, bu
vusi Lietuvos finansų ministerė 
Dalia Grybauskaitė kadenciją 
baigiančioje ES vykdomosios 
valdžios struktūroje su komisare 
Viviane Reding rūpinosi kultū
ros ir švietimo klausimais. To
liau ji dirbs biudžeto ir finan
sinių programų komisare. RSJ

http://www.tzib.com
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“Gyniau Bažnyčią ir tikėjimą”
Tai žodžiai monsinjoro ALFONSO SVARINSKO, sulaukusio 50 metų kunigystės 

sukakties. Ta proga jo pagerbtuvės buvo surengtos Telšių katedroje ir 
Kauno “Ąžuolo” mokykloje

Mišias už Lietuvos mirusius 
aktorius ir režisierius, užprašytas 
Kard. V. Sladkevičiaus aktorių pa
ramos fondo, Šv. Arkangelo My
kolo (Įgulos) šventovėje spalio 6 d. 
aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Buvo paminėtos reži
sieriaus Valdo Lencevičiaus mirties 
20-osios metinės. Mišių metu per
skaityti du su puse šimto mirusių 
aktorių vardai, vaikų įneštos žva
kutės, išdėstytos kryžiaus ženklu 
šventovės viduryje. Po Mišių Pane
munės kapinėse kun. Artūras Kaz
lauskas palaimino ant Valdo Lence
vičiaus kapo pastatytą paminklą. 
Visi dalyviai, visų Lietuvos teatrų 
atstovai buvo pakviesti į Kauno ar- 
kivyskupijso kuriją agapei. Vakare 
Kauno akademiniame dramos teat
ro vyko rež. V. Lencevičiaus prieš 
30 metų pastatytas spektaklis Ke
turakio Amerika pirtyje.

Kunigo ir vienuolio Pranciš
kaus Masilionio, SJ, mirties 24- 
osios metinės buvo paminėtos Si
dabrave spalio 9 d. Minėjimas pra
sidėjo Eucharistinio Jėzaus sesučių 
vedama Rožinio malda. Mišias kon- 
celebravo kun. Jonas Zubrus, SJ, 
dalyvaujant kun. Algiui Gudaičiui, 
SJ, kan. Broniui Antanaičiui, kle
bonui kun. Tomui Karanauskui. Po 
Mišių vyko mokinių parengta li- 
teratūrinė-muzikinė kompozicija 
'Meilės jūra. Susikaupimo valandė
lei prie kunigo kapo šventoriuje va
dovavo kan. Bronius Antanaitis, 
pakalbėjęs apie tėvelio Pranciškaus 
gerumo ir pasiaukojimo darbus. Si
dabravo mokykloje pasistiprinę 
svečiai ir rengėjai dalinosi prisimi
nimais apie t. Pranciškų, skaitė jo 
sukurtus eilėraščius. Buvo aplanky
tas Sidabravo kraštotyros muziejus, 
kuriame yra jam skirta paroda.

Kauno Palemono vidurinėje 
mokykloje spalio 15 d. Kauno ar
kivyskupijos tikybos, etikos bei 
kitų disciplinų mokytojams buvo 
surengta konferencija Dorinio ug
dymo integracijos reikšmė jaunimo 
socializacijos procese. Ji prasidėjo 
Mišiomis Svč. M. Marijos Rožinio 
Karalienės šventovėje. Pranešimuo
se pasidžiaugta prasmingu mokyk
los bendradarbiavimu su salezie
tėmis, kurios dėsto tikybą, ispanų ir 
italų kalbas. Jų patalpose taip pat 
veikia vaikų dienos centras. Pasi
dalinta įžvalgomis apie vertybinio 
ugdymo modelį Kauno jėzuitų gim-

LED AS refrigeration
AIR CONDITIONING & 
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Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 
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VILIUS RUSLYS
mirė 2004 m. rugpjūčio 16 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Šarpnickui, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose, klebonui kun. A. Sima
navičiui, OFM, kun. P. Šarkai, OFM, už aukotas geduli
nes Mišias. Ačiū kun. P. Šarkai, OFM, už palydėjimą į 
amžinojo poilsio vietą. Ačiū vargonininkei D. Radtke 
už gražų giedojimą. Ačiū karsto nešėjams.

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias, gražias 
gėles, pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, aukas “Lab
daros” slaugos namams ir dalyvavimą laidotuvėse. Ačiū V. 
Birštonui už skanius pietus ir visoms ponioms už su
neštus pyragus.

Jūsų nuoširdumas visada liks mūsų atmintyje.
Liūdesyje likę - duktė Nijolė,

sūnus Rimantas ir šeima

nazijoje. Tos mokyklos mokinys 
skaitė pranešimą apie moksleivio 
vertybinės sistemos ir mokytojo 
moralinio autoriteto ryšį. Mokyto
jos kalbėjo apie tikybos pamokų 
tarpdalykinę integraciją, tiksliųjų 
mokslų reikšmę ugdant asmenybę. 
Analizuota muzikos ir dorinio ug
dymo bendradrabiavimo įtaka ug
dytiniams, aptartas jaunimo aktyvu
mo plėtojimas per dorinio ugdymo 
pamokas. Dalyviai matė muzikinį 
veikalą apie kun. J. Bosko gyveni
mą, dalyvavo agapėje seserų sale
ziečių vienuolyne.

Pirmosios kun. Skaidriaus 
Kandratavičiaus poezijos knygos 
Metareligija sutiktuvės įvyko spa
lio 15 d. Maironio lietuvių litera
tūros muziejuje Kaune. Ją išleido 
“Nemuno” leidykla, iliustravo dail. 
E. Saladžius. Vakarui vadovavo 
muziejaus direktorė A. Ruseckaitė. 
Poezijos rinktinėje sudėti geriausi 
per 15 metų kun. Kandratavičiaus 
parašyti eilėraščiai, atspindintys au
toriaus vidinio pasaulio didybę, in
telektualumą. Jie verčia susimąstyti 
apie vertybes bei gyvenimo paslap
tingumą. Apie kunigo poeziją kal
bėjo poetas Edmundas Janušaitis, ją 
skaitė aktorius Egidijus Stancikas, 
pianinu skambino pianistas Tomas 
Kukta ir jo mokinės. Kun. Kandra- 
tavičius skaitė savo poeziją ir padė
kojo susirinkusiems ir rėmėjams už 
paramą.

Mėnesinis žurnalas Artuma 
minėjo 15-sius gyvavimo metus. 
Padėkos Mišias spalio 14 d. Šv. 
Pranciškaus Ksavero šventovėje 
Kaune aukojo kun. Robertas Gri
gas. Giedojo choras “Pastoralė”. 
Kun. Grigas drąsino žurnalo leidė
jus ir skaitytojus nebijoti būti “ma
žąja kaimene”. Po Mišių vyko aga- 
pė, kurioje arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius prisiminė mirusius 
leidinio bendradarbius bei padėkojo 
visiems už idealizmo kupiną darbą 
išlaikant šį leidinį. Lietuvos žurna
listų draugija garbės raštu apdova
nojo 10 metų žurnalui vadovavusią 
vyriausiąją redaktorę Vandą Ibians- 
ką. Žurnalas pradėtas 1899 m. spalį 
įsikūrus pirmam katalikiškam sam
būriui Caritas, jo vadovės sesers 
Albinos Pajarskaitės iniciatyva. 
1997 m. pakeistas pavadinimas, pa
sirinkta taikyti žurnalą krikščio
niškajai šeimai. Jame nėra nei rek
lamų, nei užsakomųjų straipsnių, 
nei smurto. Jis kainuoja du litus, iš
silaiko dažnai dvasininkų, kartais 
nežinomais norinčių likti verslinin
kų dėka. Jame raštoma apie tikė
jimą, Šv. Raštą, šeimos gyvenimo 
džiaugsmus bei rūpesčius, vaikų 
auklėjimą, gražų elgesį ir buities 
klausimus, yra sveikatos bei humo
ro skyriai, spausdinami religijoty
ros, istorijos bei menotyros straips
niai, žinomų rašytojų apsakymai. 
(Žurnalo adresas: M. Daukšos g. 
21, LT - 3000 Kaunas).

KAZYS BLAŽEVIČIUS
Mons. A. Svarinskas kuni

gystės šventimus gavo 1954 m. 
spalio 3 d. Abezės konclageryje 
iš kalinio vyskupo Pranciškaus 
Ramanausko rankų. Š.m. spalio 
2-3 d. Telšių katedroje iškilmin
gai buvo paminėta mons. A. S. 
kunigystės 50 metų sukaktis. 
Tai šventei mons. A. S. pakvie
tė buvęs laisvės kovų bendra
žygis Telšių vyskupas J. Boruta.

Apie tas iškilmes pats A. S. 
pasakojo: “Spalio 2 d. vakare 
katedroje buvo daug žmonių. 
Šalia vyskupo ordinaro ir vys
kupo A. Vaičiaus - prelatai, ka
nauninkai, dekanai ir Telšių ku
nigų seminarijos auklėtiniai. 
Ėjome per šventorių ir didžią
sias duris prie altoriaus. Vargo
nai iškilmingai grojo, Katedra 
skendo šviesose. Prieš šv. Mi
šias atsiklaupiau prieš altorių, o 
vyskupas J. Boruta skaitė atitin
kamas maldas iš Apeigyno. Pa
sakė jautrų sveikinimą ir net pri
minė mano “žygdarbius”, kurių 
aš niekad neatlikau. Širdyje jau
čiau gėdą dėl mažai padarytų 
Bažnyčiai ir Tėvynei darbų ir 
kartu džiaugsmą, kad galėjau 
taip ilgai gyventi ir dirbti kunigo 
darbą Lietuvoje, lageriuose ir 
svetur”.

Per šv. Mišias mons. A. S. 
sakė pamokslą apie vyskupą 
Pranciškų Ramanauską (1893- 
1979). Anot mons. A. S. “ban
džiau nupūsti laiko dulkes nuo 
šios didelės asmenybės ir paro
dyti jį kaip ištikimą kovotoją už 
Bažnyčią ir Tėvynę”.

Kitą dieną, spalio 3, sekma
dienį, mons. A. S. aukojo šv. 
Mišias su dviem vyskupais bei 
keliais kunigais. Per Mišias 
mons. A. S. buvo pagrindiniu 
aukotoju ir stovėjo viduryje, o 
vyskupai - iš abiejų pusių. Tai 
buvo gražus pagarbos ženklas 
asmeniui kuris už Bažnyčios, 
tikinčiųjų ir tautos teisių gynimą 
buvo net tris kartus teistas.

Mons. A. S. - ilgiausiai ka
lėjęs Lietuvos kunigas, nepa
laužtas, praėjo erškėčiuotais 
Golgotos keliais ir sulaukė savo 
kovos vaisių - Tėvynės nepri
klausomybės. Jis buvo išrinktas 
į Atkuriamąjį seimą, pasirašė is
torinę Laisvės deklaraciją. Buvo 
paskirtas vyriausiuoju kariuo
menės kapelionu ir pradėjo ak
tyvią veiklą laisvoje Lietuvoje. 
Popiežius Jonas Paulius II apdo
vanojo monsinjoro titulu, o vals
tybė - Vyčio kryžiumi bei Šau
lių sąjungos Žvaigždės ordinais.

Mons. A. S., s. Vaclovo, gi
mė 1925 m. sausio 21 d. Uk-

Kapai lietuvių karių, žuvusių karo metu prie Ašmenos, Gudijoje Ntr. V. Zujaus

Partizanų kovų atgarsiai
(Atkelta iš 1-mo nsl.) 

meilės ir tikėjimo žvakė Notiga- 
lės būrio partizanų sesers ranko
se telydi visų žuvusiųjų Lietu
vos laisvės gynėjų vėles į Dan
gaus tėvynę ir tesuteikia jiems 
mūsų Atpirkėjas Jėzus Kristus 
amžiną džiaugsmą, šviesą ir 
ramybę”.

Plunksnočiuose, paminklo
saugininkės Rimos Čypienės rū
pesčiu prie atstatydinto bunkerio 
partizanų žūties vietoje, Rokiš
kio savivaldybė pastatė Atmini
mo kryžių. Čia lankosi Stasys ir 
Aldolfas Bulovai su sesute Ele
na. Prižiūri bunkerį.

Nesulaikoma laiko upė vis 
tolyn plukdo Tėvynės kančias, 
patirtas kruvinos okupacijos me

AtA
dr. JULIUI PUODŽIUKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu jo žmonai IRENAI su šeima, 
mamai ELZBIETAI PUODŽIUKIENEI, broliui dr. ED
VARDUI, seserims - DALIAI VALAITIENEI ir SALIU- 
TEI PENNOCK su šeimomis -

Alė Kerberienė

Mons. Alfonsas Svarinskas

mergės r., Kadrėnų kaime, vals
tiečių šeimoje. Baigęs Ukmer
gės gimnazijos 5 klases ir Kau
no kunigų seminarijos 4 kursus, 
1945 m. vasarą įsijungė į laisvės 
kovas - tapo Didžiosios kovos 
apygardos B rinktinės “Šarūno” 
partizanų būrio, veikusio Ukmer
gės apylinkėse, ryšininku, slapy
vardžiu Laisvūnas. Sovietų ap
kaltintas “tėvynės išdaviku” 1947 
m. sausio 3 d. buvo suimtas ir 
nuteistas 10 metų katorgos. Lais
vėn paleistas 1956 m. kovo 26 d. 
Grįžęs į Tėvynę, kunigavo Kulau
tuvoje ir Betygaloje.

Antrą kartą suimtas 1958 m. 
balandžio 11 d. už tai, kad 1957 
m. spalio 27 d. Kulautuvoje pa
sakė patriotinį pamokslą, kuria
me ragino jaunimą netikėti ko
munistų propaganda ir nepasi
duoti jų įtakai. Nuteistas 6 me
tams lageriu, į laisvę paleistas 
1964 m. balandžio 9 d.

Po antrojo kalinimo dirbo 
Miroslave, Kudirkos Naumies
tyje, Igliaukoje o nuo 1976 m. - 
Viduklėje. Šiuo laikotarpiu jis 
įsitraukė į aktyvią rezistencinę 
veiklą.

1983 m. sausio 25 d. Klai
pėdos miesto prokuroro pava
duotojas Jucys iškėlė baudžia
mąją bylą kuų. A. Svarinskui už 
tai, kad jis, “kartu su kitais as
menimis, 1978 m. lapkričio 
mėn. sudarė Tikinčiųjų teisių 
gynimo katalikų komitetą”.

1983 m. sausio 26 d. LSSR 
prokuroras pasirašė nutarimą 
kun. A. Svarinską suimti. Tą pa
čią dieną jis suimamas ir nuga
benamas į KGB rūsius, vadina
mąjį KGB tardymo izoliatorių. 
Jam tardyti buvo sudaryta tar
dytojų grupė: KGB tardymo 
skyriaus poskyrio viršininkas 
papulkininkis Markevičius, vyr. 
tardytojai majorai Pilelis ir Rai

tais. Išlieka tik skaudūs prisimi
nimai. Liūdna, kad daug Lietu
vos sūnų ir dukterų nesulaukė 
skaisčiai nušvitusios laisvės sau
lės. Tačiau džiugu, kad jie savo 
gyvenimą įprasmino pačia tau
riausia meile Dievui, Tėvynei, 
Artimui, kad išsipildė poetės 
Dianos Glemžaitės šviesi Viltis:
O juk bus dar diena, kai pro 

vėliavų plasdantį mišką
Baltas Vytis pakils ir padangėj 

aukštoj suspindės.
Mūsų kraujas giedos pro 

gimtinės velėną ištryškęs,
Ir ant kapo nykaus šviesios 

taurės lelijų žydės.

“Mes mokėsim numirt II”,
1949, 08. 

nys, kapitonas Jurkštas ir vyr. 
leitenantas Vidzėnas. Grupei va
dovavo E. Bičkauskas.

1983 m. balandžio 11 d. 
prokuroras Novikovas patvirtino 
kun. A. Svarinsko kaltinamąją 
išvadą, kurioje jam inkriminuo
jami antisovietiniai nusikaltimai.

1983 m. gegužės 3 d. prasi
dėjo Aukščiausiojo teismo bau
džiamųjų bylų kolegijos posė
dis. Teismas truko 4 dienas, 
Kaltinamasis kaltu neprisipaži
no ir sakė: “Gyniau Bažnyčią ir 
tikėjimą”. Gegužės 6 d. paskel
biamas nusprendis: pagal LSSR 
BK 68 str. kun. A. Svarinskas 
nuteisiamas 7 metams griežtojo 
režimo lagerio ir 3 metams nu- 
trėmimo. Teismas priėmė ir at
skirąją nutartį dėl baudžiamo
sios bylos iškėlimo kun. S. 
Tamkevičiui, kuris teismo salėje 
ir areštuotas.

Kun. A. Svarinskas kalėjo 
Penzos srities, Čiusovsko rajono 
griežtojo režimo lageryje. 1988 
m. JAV prezidentas Ronald 
Reagan, lankydamasis Maskvoje, 
išplėšė jį iš M. Gorbačiovo nagų.

Padvelkus Atgimimo vėjams, 
bolševikinė teisėsauga pasijuto 
nejaukiai. 1989 m. gegužės 26 
d. LSSR Aukščiausio teismo 
prezidiumas nutarė, kad “byloje 
nenumatyta, jog A. Svarinskas 
(...) sąmoningai skleidė šmei- 
žiškus prasimanymus. (...) Pre
zidiumas nutarė: “(...) 1983 m. 
gegužės 6 d. nuosprendį panai
kinti, bylą prieš Svarinską nu
traukti, nesant jo veikloje nusi
kaltimo sudėties”.

Kun. A. Svarinskas 1988 m. 
liepą buvo paleistas iš lagerio su 
sąlyga, kad išvyks iš Lietuvos. 
Išvyko į Vokietiją, apvažiavo 
didelę pasaulio dalį, visur buvo 
pagarbiai sutiktas. Grįžo į Lietu
vą kai vyko blogio ir smurto 
imperijos pakasynos.

Sukakties proga mons. A. S. 
sveikino buvę bendražygiai, jo 
nepalaužiamo principingumo ger
bėjai, tie, kuriems jis yra kovo
tojo už tiesą ir teisingumą sek
tinas pavyzdys.

Gražią šventę mons. A. S. 
garbei spalio 27 d. surengė tau
tine dvasia garsėjanti Kauno 
“Ąžuolo” vidurinė mokyklą. 
Monsinjoras yra dažnas šios 
mokyklos svečias. Sužavėtas 
mokyklos tautine, kultūrine ir 
dorine veikla, savo lėšomis mo
kyklos kieme pastatė įspūdingą 
ąžuolo kryžių, prie kurio dažnai 
vyksta įvairūs renginiai.

Moksleivių, pedagogų ir 
svečių pilnutėlė salė audringais 
plojimais pasitiko salėje pasiro
džiusį mons. A. S. - aukštą, žilą, 
žaižaruojančiom akim, su jam bū
dinga gero žmogaus šypsenėle.

Sukaktuvininką sveikino 
“Ąžuolo” mokyklos direktorius 
Liudvikas Lukošius, Kauno 
miesto mero pavaduotojas Kazi
mieras Kuzminskas, Jėzuitų 
gimnazijos direktorius kun. 
Gintaras Vitkus, Šilainių parapi
jos klebonas kun. Lionginas 
Vaičiulionis, seimo nariai Rytas 
Kupčinskas ir Rimantas Dagys, 
carizmo ir bolševizmo tremtinio 
knygnešio Juozo Akelaičio duk
ra Laimė Akelaitytė-Milydienė, 
Knygnešio draugijos Kauno 
skyriaus pirm. Kazys Blaževi
čius ir kt.

Mons. A. S. garbei “Ąžuo
lo” mokyklos moksleiviai pa
ruošė gražią meninę programą. 
Joje dalyvavo ir daugelio kon
kursų dalyvis bei laimėtojas 
“Gilės” folkloro ansamblis, va
dovaujamas mokytojo Dobilo 
Juškos.

Savo žodyje mons. A. S. pa
dėkojo “Ąžuolo” mokyklos ko
lektyvui, paruošusiam tokį gra
žų ir jaudinantį renginį, bei vi
siems svečiams, atėjusiems jo 
pagerbti. Apžvelgdamas praeitą
jį gyvenimo kelią, Monsinjoras 
sakė: “Nuėjau ilgą ir sunkų gy
venimo kelią, bet nesigailiu. Jei 
reiktų rinktis iš naujo, pasirink
čiau tik šį kelią. Jis man buvo 
duotas paties Dievo. Kiek suge
bėjau, mokėjau, stengiausi sąži
ningai atlikti savo misiją. Gol
gotos kelyje sutikau daug nuo
stabių ir garbingų žmonių iš 
Lietuvos ir viso pasaulio”.

Knygų rišykla 
Bsyp “SAMOGITIA”

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Paminklas Juragiuose 1991 metų sausio 13-jai. Atidengtas po 10 metų 
(2001,1.13) prie Juragių radijo retransliatoriaus, kur tą šiurpią naktį vietoj 
užimtos Vilniaus televizijos pradėjo veikti Kauno televizija. Tai buvo vie
nintelis langas, pro kurį pasaulis pamatė sovietinių tankų žudomus Vilniaus 
televizijos bokšto gynėjus Nuotr. S. Sajausko

Kintanti dabarties Rusija
Norint suprasti dabartinę Rusiją, reikia bent trumpai 
panagrinėti jos ekonominę, socialinę ir politinę padėtį

DR. JONAS KUNCA
Dideli naftos, dujų, minera- 

lų-metalų ir deimantų ištekliai 
yra Vakarų ir Rytų Sibire. Pa- 
dvigubėjusi naftos kaina padidi
no iždo pajamas, kurias vyriau
sybė yra numačiusi panaudoti 
kitų pramonės šakų moderniza
cijai. Kadangi iki šiol naftos tie
kimas buvo oligarchų rankose, V. 
Putin, atrodo, yra nusprendęs įves
ti gilias reformas naftos srityje.

Didžiausios naftos bendro
vės (“Jukos”) savininkas M. 
Chodorkovsky buvo suimtas ir 
kaltinamas sukčiavimu. Minėtas 
oligarchas buvo įsivėlęs ir į po
litinę veiklą. Dūmoje jis turėjo 
100 šalininkų, kurie neleido pri
imti įstatymo naftos mokes
čiams padidinti. Žadėjo jis kan
didatuoti į prezidento pareigybę 
2008 m. Dabar “Jukos” bene bus 
išparduota dėl nesumokėtų val
džiai 7 bin. dolerių mokesčių.

Anksčiau Rusijos preziden
tas panašiai yra nušalinęs 2 kitus 
oligarchus: Guzinsky ir Bere
zovsky. Abu jie pabėgo į užsie
nį. Likusieji oligarchai bijo pa
našaus likimo.

Sibiro gamtos turtų panau
dojimas yra surištas su nemažais 
sunkumais. Mat klimatas ten ga
na šaltas. Nėra susisiekimo prie
monių. Valdžia planuoja platų 
vieškelį nuo Baltijos jūros iki 
Vladivostoko, kad palengvintų 
priėjimą prie naftos, mineralų ir 
padrikų negausių tų plotų gy
venviečių. Planuojami naftote- 
kiai į Kiniją Japoniją ir Mur
manską. Gulago vergų įruoštos 
kasyklos prašosi jų modernizaci
jos. Tų planų įgyvendinimas su
rištas su bilijoninėm išlaidom. 
Pajamų iš pabrangusios naftos 
čia toli gražu neužteks. Maskva 
ieškos užsienio kapitalų. O tie 
ateis tik tada, kai bus tikri, kad 
V. Putino valdžia verta pasiti
kėjimo.

Maskvos politika
Užsienio politikoj Maskva 

ieško sau kuo didesnės naudos. 
Irako kare V. Putinas palaikė 
Europos pusę. Tuo išvengė įsi
kišimo į nereikalingą sankirtį ir 
užsitarnavo musulmonų pasau
lio palankumą. Maskva sutiko 
dalyvauti ir Palestinos sankirčio 
sprendime.

Rusija išnaudoja Vašingto
no karo su terorizmu propagan
dą apšaukdami Čečėnijos kovo
tojus už laisvę teroristais. Čia V. 
Putin yra JAV pusėje, nes tai 

MIELAM BIČIULIUI

AtA
JUOZUI ŠLEKAIČIUI

užbaigus šią ilgą žemišką kelionę, giliam liūdesyje 
likusius žmoną KONSTANCIJĄ ir keturis sūnus - 
SIGITĄ, ALGĮ, GEDIMINĄ ir ROMĄ su šeimomis, 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu -

Stella ir Juozas Miškiniai

naudinga Maskvai pateisinti Če
čėnijos invaziją. Tolimuose Ry
tuose Maskva leidžia varžytis 
Kinijai su Japonija dėl naftotie
kio krypties. Japonai norėtų 
gauti Rytų Sibiro naftos. Kinija 
irgi. Galų gale Rusija nukreips 
naftą ten, iš kur gaus didesnę 
paramą.

Gruzijoj susikerta JAV ir 
Rusijos interesai. Maskva šnai
rai žiūri į Vašingtono pastangas 
įsitvirtinti Kaukaze ir taip nu
kreipti Juodosios jūros naftą į 
savo pusę. Betgi abi pusės ven
gia didesnio susipriešinimo.

Rusija siekia išlikti viena iš 
pasaulinių jėgą nors ir nepre
tenduodama į pirmąją vietą. Di
džiulis atominių ginklų arsena
las ir produkcijos modernizacija 
turi tikslą išlaikyti šią poziciją 
Maskva, aišku, norėtą kad bu
vusios sovietinės respublikos 
liktų jos įtakoje. Neseniai pasi
rašė su Ukraina dujų tiekimo 
sutartį. Pagal ją Ukraina iš 
Rusijos gaus dujas už žymiai 
mažesnę kainą Taip viena iš di
džiausių buvusių sov. Respub
likų liks pririšta prie Maskvos.

Ekoniminis veržimasis pa
stebimas ir Baltijos šalyse, ku
rios naftą ir dujas gauna iš Rusi
jos. Rusiškas kapitalas supirki
nėja didesnių įmonių akcijas 
Baltijos valstybėse. Tik po įsto
jimo į ES Lietuva ir kitos dvi 
Baltijos šalys gali lengviau atsi
kvėpti. Karinės intervencijos pa
vojus šitoj zonoj lyg ir yra iš
nykęs.

Diktatūros grįžimas?
Tvarkos atstatymui ir refor

mų įgyvendinimui V. Putinui 
reikėjo stiprios rankos. Ją jis ir 
pavartojo. Panaikino gobemato- 
rių rinkimus ir ateityje Kremlius 
pats juos pasirinks. Spauda ir te
levizija irgi yra centrinės val
džios kontrolėje. Dūmoje V. Pu
tin turi savo pasekėjų daugumą. 
Jokių problemų su įstatymų pri
ėmimu nėra. Štai, prezidentas 
sugalvojo, kad Rusijai apsimoka 
ratifikuoti Kyoto sutartį. Ir rati
fikavo ją be jokių problemų. 
Tuo pastatė JAV į nemalonią 
padėtį, nes Kyoto sutartis dabar 
jau įsigaliojo.

Kyla klausimas, ar Rusija 
neina prie naujos diktatūros? 
Gal ir ne. Stipri ranka reikalinga 
reformų įgyvendinimui. Po to 
bene bus palaipsniui grįžtama 
prie demokratinės santvarkos. 
Maskva supranta, kad jos atei
čiai demokratija yra naudingiau
sia sistema.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


Naujas vienuolijos židinys

Skrydis į tolimąjį Egiptą
Hamiltoniečių grupė 2004 m. rugsėjo 17-28 dienomis senos 

kultūros krašte, pilname istorinių įdomybių
ALINA ŽILVYTIENĖ

Turėjome skristi per Niujor
ką. Tai buvo vienas iš nemalo
niausių įvykių. Negalėjom tie
siogiai bagažo siųsti į Kairą, rei
kėjo pasiimti lagaminus ir per
eiti į kitą pastatą. Važiavom 
“Sky” traukiniu ir lipom laiptais 
aukštyn ir žemyn... Tikrino mus 
visus, reikėjo nusiauti batus ir 
iškraustyti visas kišenes. Turė
jom 2'A vai. ir vos spėjom į 
egiptiečių lėktuvą.

Skridom apie 12 vai. Lėktu
vas patogus, patarnavimas ir 
maistas geras. Negalėjom mie
goti, tai žiūrėjom filmus. Gert 
negalėjom, nes jau pas musul
monus buvom, ir jie alkoholio 
neduoda.

Kairo aerodrome pasitiko 
kelionių biuro vyriausias, labai 
paslaugus ir malonus Ahmed. 
Mums pasibaigė visi rūpesčiai... 
perėmė tvarkymą lagaminų, 
pasų, dokumentų ir turėjom tik 
jį sekti ir dairytis į nuostabiai 
kitokį kraštą.

Laukė vėsinamas autobusas 
tik mums 12. Taip buvo per visą 
kelionę, nereikėjo prisijungti 
prie kitos grupės.

Važiuojant į viešbutį aiški
no apie miestą ir rodė įdomiau
sias vietoves. Judėjimas didelis, 
bet niekas nesilaiko išbrėžtų li
nijų, niekas nesustoja prie švie
sų, kurių labai mažai yra, o ku
rios yra, tai neveikia. Žmonės 
eina per gatves tarp mašinų ir 
niekas pėstiems neduoda pirme
nybės. Jau pirmą dieną nutarėm, 
kad vieni niekur nemėginsim 
eiti. Po kelių dienų mūsų grupės 
jaunimas mėgino nueiti į krau
tuves ir kai matė, kad niekas 
šviesų nesilaiko, paklausė poli
cininką, kam yra šviesos, jei jų 
nesilaiko? Gavo atsakymą: “dėl 
pagražinimo miesto”.

Egipto faraono Ramses II statula, aplink kurią buvo pastatytas muziejus

Pasiekėm viešbutį “Helnan 
Sheepheard Hotel”. Statytas 
1841 m. belgo Samuel Shep- 
heard, žinoma, atnaujintas. Ant 
Nilo kranto pačiame Kairo cent
re. Patogus, liuksusinis ir patar
navimas pirmos klasės. Gavom 
gražius kambarius... Pradarius 
užuolaidas - neišpasakytas vaiz
das. Nilas, tiltai, minaretai, lai
vai, laiveliai, nakčia apšviesti 
įvairiaspalvėm lemputėm. Kaire 
17 milijonų gyventojų. Kur žiū
ri, ten žmonių, žmonelių, [vai
riai apsirengę, daug vyrų ilgais 
baltais rūbais ir arabiškais gal
vos apdarais. Moterys tik už
dengtam galvom. Visur domi
nuoja vyrai. Daug policijos ir 
kariuomenės, jautėmės visiškai 
saugiai, nes net einant į viešbutį 
žmonės turi praeiti elektroninį 
patikrinimą.

Tą patį vakarą Ahmed pata
rė važiuoti pamatyti spektaklio 
“Šviesos ir muzikos”, pirami
des. Tai pasaulinio garso pasta
tymas. Kasdien būna kitom kal
bom. Angliškai pasitaikė mūsų 
pirmą kelionės dieną. Nors bu
vom labai išvargę ir nemiegoję, 
bet nenorėjom praleisti progos 
nepamatyti šio pastatymo. Nesi- 
gailėjom, nes 2 vai. matėm ir 
girdėjom Egipto istoriją. Profe
sionalų įkalbėta ir po atviru dan
gum prie Gizos piramidžių bei 
sfinkso gėrėjomės besikeičian
čiom spalvom ir įdomiu pasako
jimu (net sfinksas kalbėjo ir pa
sakojo ką per tūkstančius metų 
buvo patyręs).

Sekantį rytą Ahmed pristatė 
mums palydovę Sahar, kuri visą 
kelionę kartu buvo. Ji yra bai
gusi Archeologijos fakultetą 
Kairo universitete ir dar 2 metus 
turistinį kursą. Be galo entuzias
tiška ir visa širdim mums aiš
kino Egipto istoriją. Kartais pa- 

sijusdavom, kad esam klasėje ir 
net turėjom paprašyti, kad nebū
tų tokia smulkmeniška savo aiš
kinimuose, nes mes nenorim vi
sų jeroglifų išmokti ir negalim 
visko atsiminti. Bet buvo įdomu 
žiūrėti į šventyklų ir piramidžių 
“kambarių” sienas ir bent ką 
nors suprasti.

Sekančias 4 dienas pralei
dom Kairo mieste ir važinėjom 
kasdien į kitas vietoves. Kasdien 
gaudavom puikius pusryčius. 
Buvo didžiulis pasirinkimas, bu
feto stiliumi. Vaisiai (šviežios 
datulės) ir kiti vietiniai vaisiai, 
daug saldumynų, net “halva”. 
Šefai kepė omletus pagal užsa
kymus. Daugybė bulkučių ir 
įvairių duonų. Gerai, kad nega
vome pietų, nes tikrai negalė
tumėm tiek daug per dieną su
valgyti. Vakarienės taip pat bu
vo įvairios ir porcijos didžiulės. 
Sriubos (labai skanios) ir po to, 
mėsa ar žuvis. Viskas labai sko
ningai pagaminta, daug priesko
nių. Egiptas žinomas savo prie
skonių įvairumu. Patarnavimas 
netikėtinai geras, tik vėliau suži
nojom, kodėl taip mumis rūpi
nasi... Prie sąskaitų automatiškai 
buvo pridėti “arbatpinigiai”, o 
mes dar po vakarienės po dolerį 
surinkdavom.

Dienos laiku aplankėm Gi
zos piramides ir 5000 metų 
sfinksą, matėm “Step Pyramid 
of Zoser”. Buvom Memphis, se
novės Egipto sostinėje. Visur 
įspūdžiai be galo įdomūs, net jo
jom ant kupranugarių. Aplan
kėm garsųjį Kairo muziejų, kur 
reikėtų praleisti bent savaitę, 
norint viską apžiūrėti.

Didelį įspūdį paliko “The 
Citadel” ir ant kalno stovinti 
“Mohammed Ali Mosque”, sta
tyta turkišku stiliumi ir dabar 
yra viena iš daugiausiai lanko
mų vietovių Kaire. Nuo kalno 
matosi visas miesto vaizdas, ku
riuo mūsų visa grupė žavėjosi.

Bokštų ir bokštelių Kairo 
mieste daugiausia. Pirmas šau
kimas 5 vai. ryto. Gerai kad mus 
perspėjo, nes būčiau išsigandusi. 
Per garsiakalbius ir įvairiais bal
sais šaukia iš visų bokštų. 
“Allah geras, Allah vienintelis ir 
t.t.” Ryto tyloj ima šiurpas tai 
girdint. Tas trunka maždaug 8- 
10 min.

Penktą dieną kelionės 
skrendam į Luxor. Lėktuvas vėl 
didelis ir patogus, skrydis apie 1 
vai. Pro lėktuvo langą matosi 
dykumos “Arabian Desert” ir 
“Eastern Desert”. Luxore nuve
ža į laivą. Upės laivas 4 aukštų. 
Visos kajutės turi langą. Plau
kiam dieną ir galim matyti Nilo 
krantus, kurie keičiasi nuo pal
mių apaugusio iki smėlio kalnų, 
ant kurių matosi virtinės kupra
nugarių ar asilų jojikų. Turistų 
maždaug apie porą šimtų. Suti
kom grupių iš viso pasaulio.

Švęsdamos vienuolijos gim
tadienį Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo seserys (įsteigtos 1918 
spalio 15 d.) vienuolijos šventę 
pažymėjo itin svarbiu įvykiu - 
restauruoto vienuolyno pašven
tinimu Vilniuje, Daukanto aikš
tėje, spalio 16 d. Iš įvairių Lie
tuvos skyrių susirinko apie 30 
vienuolijos seserų ir gausus bū
rys bičiulių bei rėmėjų. Kardi
nolas A. J. Bačkis, vos spėjęs 
sugrįžti iš Meksikoje vykusio 
Eucharistinio kongreso, vadova
vo padėkos šv. Mišioms bei pa
stato pašventinimo apeigoms. 
Šventėje taip pat dalyvavo nun
cijus arkiv. P. S. Zurbriggen bei 
jo pavaduotojas.

1940 metais sovietams įžen
gus į Lietuvą, iš šio vienuolyno 
pasitraukė jo šeimininkai vie
nuoliai broliai bonifratrai. Vys
kupo M. Reinio kvietimu 1947 
metais šiame vienuolyne įsikūrė 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
seserys. Jos atsikėlė į jau ištuš
tėjusį vienuolyną ir jame išgy
veno, nepaisant sovietų valdžios 
vienuolinėms bendruomenėms 
taikytų draudimų. Valdžia, pa
vertusi vienuolyną butais, atkel
dino šeimas bei “angelus sar
gus”, kad šie, gyvendami tarp 
seserų, praneštų Saugumui kur, 
kada ir ką vienuolės veikia.

Seserys nepabūgo čia gy
venti iki kol pastatas tapo nebe- 
saugus ir 1986 m. valdžia dėl 
avarinės būklės uždraudė jame 
gyventi. Atgavus Nepriklauso
mybę ir įsigaliojus restitucijos 
aktui, sugriuvę pastatai, išlikęs 
pastatų ansamblis ir šalia esanti 
teritorija buvo sugrąžinti Vil
niaus arkivyskupijai. Tuometi
nei vienuolijos vyriausiąja! va
dovei seseriai Albinai Pajarskai
tei paprašius leisti sugrįžti į bu
vusius seserų namus, arkiv. A. J. 
Bačkis sutiko ir perleido an
samblį (Šv. Kryžiaus šventovę, 
vienuolyną, ir visos teritorijos 
žemes) vienuolijai, įpareigoda
mas ansamblį restauruoti, atsta
tyti ir jame tęsti vienuolijos 
misiją.

Seserys pirmiausia ėmėsi 
pertvarkyti šventovę, kurioje 
nuo 1976 m. vyko kamerinės 
muzikos koncertai. Ji buvo pa
versta mažąja baroko koncertų 
sale. 1995 m. tikintieji joje vėl 
atrado maldos namus. Nuo tų 
metų šventovėje kasdien vyksta 
šv. Mišios ir adoracija. Bardavu
sios kelių sesučių butus seserys 
suskubo atstatyti vieną mažą pa
galbinį pastatėlį ir kelis kamba
rėlius už zakristijos, kad pačios 
turėtų kur gyventi. Taip Marijos 
vargdienių seserys (Lietuvoje 
vadinamos pagal Šteigėjo pal. J. 
Matulaičio vienuolijai duotą var
dą) vėl įsikūrė Daukanto aikš
tėje, senamiestyje, prieš prezi
dentūrą.

Sugriuvusio vienuolyno pas
tato restauracijos darbai prasidė
jo 1997 metais. Restauracijos 
darbai skiriasi nuo eilinės staty
bos, nes neužtenka laikytis vals
tybės įstatymų. Visus darbus 
tenka derinti ne tik su architek
tais, reikia laikytis ir archeologų 
reikalavimų, paisyti kultūros pa
veldo įstatymų bei restauratorių 
nurodymų, atlikti polichromi
nius tyrimus. Visa tai reikalauja 
papildomų lėšų.

Šie restauracijos darbai, iki 
šiol atsiėję maždaug pustrečio 
milijono litų, buvo vykdomi 
daugiausia užsienio fondų lėšo
mis. Fondai restauracijai ir sta
tybai skiria lėšų daug sunkiau 

Aptarnautojų 70. Kajutes valo ir 
lovas kloja net kelis kartus per 
dieną. Valgom 3 kartus. Gražus 
valgomasis ir visi sėdim prie tų 
pačių stalų per visas 6 kelionės
dienas, tai ir su padavėjais susi
pažįstam. Visi gerai kalba an
gliškai, nematėm nei vienos dir
bančios moters, vien vyrai. To
kių laivų, sako, yra apie 300 
plaukiojančių su turistais Nilu. 
Prieplaukose sustoja bent 4 iš 
eilės ir norint eiti į krantą reikia 
pereiti kitus laivus. Gerai orga
nizuota, nes nepasiklydom ir 
susirasdavom savo laivą. Ir čia 
aplink laivą su valtelėmis žmo
nės mėgina parduoti prekes. 
Mėto į denį ir tikisi, kad turistai 
atmes atgal susitartos kainos pi
nigus. Vėl derybos. Jeigu nenori 
prekiauti, neeini prie laivo krašto.

Vakarais - pasirodymai vie
tinių šokėjų, dainininkų ir “pil
vo” šokėjų. Lygis nėra labai ge
ras, bet vis vien nematyti daly
kai. Ant denio yra ir baseinas. 
Gera atsišaldyti nes čia dar karš
čiau - siekė per 40. Reikėdavo 
imti dušus daug kartų per dieną.

(Nukelta į 4-tą psl.) 

negu konkretiems švietimo ar 
socialiniams darbams. Valstybė 
negreita padėti, jei tarp valdinin
kų neturi pažįstamų, juo labiau, 
jei prašantys - religinė bendruo
menė. Šiuo atveju savivaldybė 
per Senamiesčio agentūrą pa
dėjo restauruoti ir nudažyti iš 
gatvės matomą pastato fasado 
dalį, o Kultūros vertybių atsta
tymo departamentas sutiko at
statyti sugriuvusią tvorą.

Buvo žymiai lengviau gauti 
lėšų naujo pastato greta vienuo
lyno - socialinio pagalbos cent
ro statybai. Šis nedidelis pasta
tėlis, vadinamas Šv. Kryžiaus 
namais, pašventintas 2001 me
tais ir veikia jau trejus metus. 
Šiuose namuose gyvenimo sun
kumų slegiami žmonės sulaukia 
nemokamos psichologinės, so
cialinės, psichiatrinės bei teisi
nės pagalbos. Be to, šiuose na
muose randa užuovėją įvairios 
savitarpio pagalbos grupės, ne
turintys namuose sąlygų gali 
pasinaudoti įrengta skalbyklėle.

Ir štai po septynerių (Bibli
joje tobulas skaičius) metų, spa
lio mėnesio 16 d., nors ir ne vi
sos durys buvo įstatytos, seserys 
surengė restauruoto vienuolyno 
pašventinimą. Dabar bus nema
žesnis iššūkis trijų aukštų vie
nuolyną išlaikyti ir salėje orga
nizuoti visuomenei veiklą, kuri 
galėtų pagal vienuolijos steigėjo 
šūkį “blogį nugalėti gerumu”.

Šio restauruoto vienuolyno 
pašventinimo proga ypatingą 
padėką norime išreikšti Toron
to lietuviams. Pastaraisiais me
tais Prisikėlimo parapijos labda
ros sekcija, “Caritas” federaci
jos komitetas Toronte, ir per
skaitę Irenos Ross straipsnį apie 
mūsų vienuolijos darbus Lietu
voje paskiri asmenys dar prisi
dėjo ir sulaukėme Jūsų ypatin
gos finansinės paramos. Jūsų 
aukos nepaprastai padėjo page
rinti darbo sąlygas visuose mūsų 
darbo kampeliuose.

Galėjome mūsų senelių na
muose, Rumbonių kaime, įsigyti 
naują orkaitę, skalbimo mašiną, 
šaldytuvą, siurblį ir kitų smulkių 
buities priemonių. Marijampolė
je, vaikų laikinosios globos na
muose “Šaltinėlis”, Labdaros 
sekcijos aukomis suremontuota 
visa virtuvėlė, įsigytas naujas 
šaldytuvas, įrengti nauji tualetai 
bei įsigyta žaislų. Jūsų aukos 
taip pat remia Vilniuje vaikų 
dienos centre mūsų vykdomą 
“Vilties angelas” programą.

O pastaruoju metu gautomis 
Prisikėlimo Labdaros sekcijos 
aukomis galėjome įsigyti būtino 
inventoriaus įrengiant atstatomą 
vienuolyną, svečių kambarius 
bei salę. Šiomis aukomis nu
pirkta reikalingas smulkus in
ventorius penkiems svečių kam
bariams bei salės vidaus įrangos.

Kai sulaukiame jūsų aukų, 
žiūrim, kur “dega”, ten ir gesi
nam; žiūrim, kas genda, ten ir 
taisom.

Kai lankysitės Vilniuje, 
kviečiame ne vien mus aplan
kyti, bet ir pas mus apsistoti. Jau 
turime penkis svečių kambarius. 
Nors kuklūs kambarėliai, bet ti
kime, kad pakankamai patogūs. 
Nesunku mus rasti - Daukanto 
aikštėje, ten pat, kur ir preziden
tūra, netoli Katedros aišktės, 
Gedimino prospekto, netoliese 
ir Operos bei Dramos teatrai, na, 
ir visas senamiestis čia pat.

Giliai ir nuoširdžiai dėkoja
me ir žadame nuolat maldoje 
prisiminti visus visus mūsų ge
radarius Kanadoje.

Visų seserų vardu,
Sesuo Igne, 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
Vienuolijos vyresnioji

Esora šventykla Egipte ant vakarų Nilo kranto
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Vilniuje šventinant buvusio bonifratrų vienuolyno pastatą, kuriame įsi
korė vargdienių seserys vienuolės. Iš k.: vienuolijos vyriausioji seselė 
Ignė, nuncijus arkiv. S. Zurbriggen, kardinolas arkiv. A. J. Bačkis ir kt.

Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai Toronte

Juose mokosi 31 moksleivis, dirba keturios mokytojos
įsibėgėjo nauji mokslo me

tai ne tik mokyklose, bet ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
moksleiviams. Šiais metais kur
sus lanko 31 mokinys. Į progra
mą įsijungė ir visai neseniai iš 
Lietuvos atvykusių naujų ateivių 
atžalos, atnešdamos į šeštadie
nių suėjimus gyvumo, juoko, 
gražios lietuvių kalbos garsus. 
Labai džiaugiuosi, kad ir čia gi
męs jaunimas, ir atvykusieji gra
žiai bendrauja, nes mokytojos 
širdžiai būna labai skaudu, kai 
pastebi prie kitų nepritampantį 
vaiką, kai matai koridoriaus sie
nas ramstantį vienišąjaunuolį.

Kursų medžiagą dėsto ketu
rios mokytojos, kurios yra spe
cialistės savo dėstomo dalyko. 
Tai mokyt. I. Ehlers, kuri galbūt 
ne vieną esamo kursanto tėvelį 
ar mamytę yra mokiusi, lenkiu 
galvą jos pasiaukojimui, ištver
mei ir norui pasiekti kiekvieną 
klasėje sėdintį mokinuką. Mo
kytoja S. Katkauskaitė, kalanti 
istorijos datas ir įvykius, malši
nanti karus ir vedanti sukilėlius. 
R. Žemaitytė, dėstanti lietuvių 
kalbą, deklamuojanti visų Lietu
vos poetų ir rašytojų ištraukas iš 
bet kokio apsakymo, eilėraščio 
ar novelės ir N. Benotienė, se
kanti pasakas, gvildenanti dai
nas, renkanti istorinę pokario 
lietuvių atvykimo medžiagą.

Šį pusmetį visų trijų klasių 
mokiniai kuria eilėraščius pat
riotine tema, kuriuos rengia pri
statyti Klyvlande organizuoja
mam a. a. rašytojo Balio Gai- 
džiūno patriotinės poezijos kon
kursui. Tikimės laimėti visas tris 
prizines vietas. Metų eigoje esa
me numatę į_ svečius pasikviesti 
rašytoją A. Šileiką, kaip visada 
Vasario 16-osios proga mus ap
lankantį A. Vaičiūną, dr. R. Ma
žeikaitę ir kitus mūsų bendruo
menės veikėjus.

Paskutinį spalio šeštadienį 
visi paminėjome gražią lietuvių 
tautos šventę - Vėlines. Ta pro
ga kursuose lankėsi kunigas Pet
ras, pranciškonas, kuris papasa
kojo apie žodžio “vėlinės” atsi
radimą, pasidalino savo prisimi
nimais apie šios šventės nuotai
ką ir unikalumą Lietuvoje, pa
deklamavo savo parašytą eilė
raštį Atgulė velionis po velėna 
trečios dienos vėlumoj.

Šių Vėlinių susikaupimas 
buvo ypatingas visiems kursan
tams, nes kartu paminėjome ir 
mūsų buvusią istorijos mokytoją 
Vaidą Kuprevičiūtę-Petrauskie- 
nę. Kiekvienas mokinys, sėdėjęs 
klasėje, atvertęs istorijos vado

vėlio-sąsiuvinio pirmą puslapį ir 
garsiai visi kartu sukalbėjome 
maldą. Tik tiek tegalime pasa
kyti savo mokytojai, palikusiai 
mums ne tik gražius ir mielus 
prisiminimus, bet ir paruoštą vi
soms trims klasėms vadovėlį. 
Daug metų dirbusi Toronto 
Maironio mokykloje, vėliau To
ronto Aukštesniuose lituanisti
niuose kursuose, kuriuose dėstė 
Lietuvos istoriją, mokyt. V. Pet
rauskienė pastebėjo, kad išeivi
joje augančiam lietuvių kilmės 
jaunimui labai sunku mokytis 
lietuvių kalbos, o dar sunkiau 
įsiminti ir suprasti tautos istori
ją, kai medžiagą reikia “žvejoti” 
iš įvairių vadovėlių, istorinių 
knygų, tinklalapio, mokytojos 
paruoštų užrašų ar kitų šaltinių. 
Ji ėmėsi iniciatyvos ir sudarė 
istorijos konspektus, kuriuos iš
mėginusi klasėje įsitikino, kad 
tai žymiai palengvina ir moky
tojos darbą, ir pagerina moks
leivių žinias, kurias atspindi pa
žymiai. Šie konspektai susideda 
iš trijų dalių, pritaikytų trejų 
metų Toronto Aukštesniųjų litua
nistinių kursų programai. I-oje 
dalyje rasite Lietuvos istorijos 
santrauką nuo seniausių laikų 
iki Liublino unijos. II-oje dalyje 
- Lietuvos istorija nuo Liublino 
unijos iki Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 1918 metais, 
III-oje dalyje - praėjusio šimt
mečio Lietuvos istoriją iki šių 
dienų.

V. Petrauskienė, rengdama 
šiuos konspektus, aktyviai ben
dradarbiavo su kitomis kursų 
mokytojomis, su Pasaulio lietu
vių bendruomenės švietimo ko
misija, su Toronto lietuvių kata
likų švietimo skyriaus vadovais, 
kurie, kartu su Maironio mo
kyklos tėvų komitetu finansavo 
šią taip reikalingą mokymo prie
monę. PLB švietimo komisijos 
pirmininkės G. Paulionienės ini
ciatyva šie konspektai jau pa
siekė Čikagos lituanistines mo
kyklas ir mokinius, kurie labai 
džiaugiasi gavę tokį palengvi
nimą. Yra planuojama šiuos 
konspektus išsiųsti į visas anglų 
kalbą vartojančių kraštų lietuvių 
bendruomenes, nes šie kons
pektai turi daug žodžių ir ter
minų, išverstų į anglų kalbą.

Kartu su savo mokiniais 
džiaugiuosi tokiu atliktu dideliu 
mokyt. V. Petrauskienės darbu 
ir kartu liūdžiu, kad šiomis 
džiaugsmo ir padėkos akimirko
mis negali džiaugtis pati šio 
darbo autorė.

Nijolė Benotienė, 
kursų vedėja
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TEKS DEKLARUOTI 
PINIGUS

Lietuvos vyriausybės nutari
mu (lapkričio 24 d.), asmenys, iš 
Lietuvos į trečiąsias šalis išve- 
žantys ar į Lietuvą iš trečiųjų šalių 
(vežantys grynuosius pinigus, ku
rių vienkartinė ar ją atitinkanti su
ma užsienio valiuta viršija 10,000 
litų, turės raštu deklaruoti ją mui
tinėje. Nutarimu siekiama tinka
mai įgyvendinti Pinigų plovimo 
išankstinės apsaugos įstatymo nuo
statas, kurios įpareigoja muitinę 
registruoti grynųjų pinigų sumas, 
viršijančias įstatyme nurodytą su
mą. Reikalavimas bus taikomas 
trečioms šalims, kurios nėra Euro
pos sąjungos narės.

GRESIA PASIUTLIGĖ
Vilniaus Karoliniškių ir Lazdy

nų seniūnijos paskelbtos pasiutligės 
židinių grėsmės vietovėmis, rašo 
ELTA-LGTIC. Jose apribojimai 
bus taikomi du mėnesius, gyven
tojams bus draudžiama išvežti iš 
šių zonų šunis ir kates. Pasiutligės 
grėsmė paskelbta, kai Pasakų par
ke, prie L. Asanavičiūtės gatvės 
praėjusią savaitę medžiotojas nu
šovė lapę, kuri sirgo pasiutlige. Ka
roliniškių ir Lazdijų seniūnijos bei 
Vilniaus miesto savivaldybės poli
cijos pareigūnai griežtai kontro
liuos, kaip gyventojai laikosi gyvū
nų auginimo ir laikymo taisyklių, 
padės veterinarijos ir medicinos 
specialistams vykdyti apsaugos nuo 
pasiutligės darbus. Informaciją 
teiks Vilniaus miesto visuomenės 
sveikatos centras.

KULTŪRŲ CENTRAS
Lapkričio 18 d. Kauno sena

miestyje atidarytas suremontuotas 
įvairių tautų kultūrų centro pa
statas. Tautinėms mažumoms skir
tame 2 aukštų, maždaug 400 kv. 
metrų bendro ploto pastatę, Šv. 
Gertrūdos gatvėje, įrengtos dvi sa
lės, administracijos patalpos. Nu
matoma laisvose patalpose įrengti 
kompiuterių klasę, informacijos 
centrą ir biblioteką. Centro direkto
riaus Dainiaus Babilo teigimu, dar
buotojų atlyginimams bei pastato 
išlaikymui lėšas skiria Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentas 
prie vyriausybės, pastato remontui 
buvo paskirta 800,000 litų. Centre 
dirba 3 darbuotojai. įstaigos tikslas
- sudaryti sąlygas įvairių tautinių 
kultūrų pažinimui bei savitumo iš
saugojimui, siekti visaverčio tauti
nių mažumų įsijungimo į visuome
nę, puoselėti Kauno gyventojų tau
tinę toleranciją ir daugiataučio įvai
rių kultūrų miesto tradicijas. 
Centras kaups ir platins medžiagą, 
leis įvairius leidinius, organizuos 
renginius ir pan. Kaune veikia apie 
20 tautinių mažumų nevyriausybi
nių organizacijų. Kitataučiais save 
laiko 6.2% kauniečių, daugiausia jų
- rusai, po jų seka lenkai, ukrai
niečiai ir kitų tautybių atstovai.

ATLIEKŲ TVARKYMO 
CENTRAS

Kauno miesto savivaldybė nu
mato kartu su Kauno, Kaišiadorių, 
Jonavos, Kėdainių ir Raseinių ra
jonų savivaldybės bei įmone 
“Kauno švara” steigti viešąją 
įstaigą - Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centrą. Tai daroma pa
gal Europos sąjungos (ES) nuro
dymus, stengiantis mažinti sąvar
tynų skaičių.Centras bus nepelno 
siekianti organizacija, kuri kurs 
regioninę komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą ir administruos 
atlikų tvarkymą apskrityje. Sukū
rus regioninę sistemą kartu su 
penkiomis savivaldybėmis, bus 
įgyvendinamas vienas iš dešim
ties Lietuvos projektų, kuriam 
skiriamas ES Sanglaudos fondo 
finansavimas. 2005-2008 metų
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veiksmų plano priemonių įgyven
dinimo finansavimui numatyta 
18.4 mln. eurų. 85% šios sumos 
bus finansuojama iš Sanglaudos 
fondo, 10% iš vyriausybės ir 5% 
iš savivaldybių biudžetų.

NERUKYMO DIENA
Lapkričio 18 d. Lietuvoje, kaip 

ir kitur, paskelbta Tarptautinė nerū- 
kymo diena. Svarbiausias šios die
nos tikslas - paskatinti rūkančius 
nors vieną dieną susilaikyti nuo 
žalingo įpročio arba visai jo atsi
kratyti. Vilniaus unviversiteto On
kologijos instituto Vėžio informaci
jos centro medikai nerūkymo die
nos išvakarėse teikė nemokamus 
patarimus. Kaune jaunimo narkolo
gijos pagalbos centras kartu su Pa
nemunės pradinės mokyklos dailės 
studijos vaikais surengė meninę de
monstraciją, kurioje mažieji daili
ninkai išreiškė savo požiūrį į rūka
lus. Kasmet Lietuvoje priskaičiuo
jama iki 7,000 mirčių, susijusių su 
žalingu tabako poveikiu. Onkologai 
pabrėžia, kad Lietuvoje rūkymo su
kelta plaučių vėžio problema išlie
ka viena aktualiausių. Kasmet šia 
liga suserga 1500-1600 lietuvių. 
Nors moterys plaučių vėžiu serga 
rečiau, statistika rodo, kad jų serga
mumas šia liga pastarąjį dešimtmetį 
sparčiai augo. Maždaug 90% onko
loginių plaučių susirgimų sukelia 
rūkymas. Lietuvoje rūko apie 52% 
vyrų, 17% moterų ir 25% moks
leivių. Namuose 20 cigarečių per 
parą surūkančio vyro žmona pasy
viai “surūko” 10, o vaikai - 6 ciga
retes.

NEIGIAMI ATSILIEPIMAI
LGTIC žiniomis, užsienio 

valstybių policijos pareigūnai lie
tuvius tapatina su vagimis, prekei
viais žmonėmis, narkotikų gaben- 
tojais ir pinigų padirbinėtojais. 
Jiems pritaria žiniasklaida, Skan
dinavijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Anglijoje, Ispanijoje skaity
tojams pateikdama gąsdinančias 
antraštės - “Saugokitės lietuviš
kos mafijos”, “Lietuviai - naujoji 
Europos banditų karta”. Europolo 
ataskaitoje teigiama, kad Europos 
sąjungos (ES) teritorijoje praėju
siais metais siautė keturi tūkstan
čiai jiems žinomų organizuotų nu
sikaltėlių gaujų, tarp kurių narių 
minimi ir lietuviai. Pasak Tarp
tautinės kriminalinės policijos or
ganizacijos Interpolo Lietuvos na
cionalinio skyriaus viršininko 
Sauliaus Puidoko, daugiausia įsta
tymus pažeidinėja Didžiojoje Bri
tanijoje, Švedijoje, Ispanijoje ir 
Vokietijoje gyvenantys lietuviai. 
Tokį pranešimą Lietuvoje skelbė 
Vakarų ekspresas.

VARLĖMS TUNELIAI
ELTA-DELF1 skelbia, kad Len

kijos greitkelių departamentas susi
rūpino, kad grupės gatves kertančių 
varlių gali kelti pavojų automobilių 
vairuotojams ir sudarė planus, pa
gal kuriuos varlėms bei kitiems gy
vūnams bus pastatyti trys tuneliai, 
kad jie galėtų praeiti po greitkeliais. 
Pagal projektą perėjos varlėms bus 
padarytos Budzinsko mieste greta 
sienos su Lietuva bei dar dviejose 
vietose, kur jos dažnai vairuoto
jams sukelia bėdų. RSJ

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

Į Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

I Žmonės, kurie atjaučia kitus

I Sudbury Ontario
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Studentai, studentės, gavę Amerikos Lietuvių fondo stipendijas: Virginija Aleksandravičiūtė, Julius Andriušis, 
Gabrielė Aušraitė, Dalia Ąžuolaitytė, Kristina Badaraitė, Dovilė Baniulytė, Algirdas Bielskus, Živilė Bielskutė, Sau
lė Buzaitė, Sandra Gedrimaitė, Marius Ignotas, Rytis Ivoška, Skaistė Jagelavičiūtė, Aušra Karaliūtė, Rūta Kašu- 
baitė-Onder, Tadas Kubilius, Rasa Maksimavičiūtė, Vaida Maleckaitė, Asta Navickaitė, Solveiga Palionienė, Justas 
Palionis, Emilija Renetskytė, Vilnia Repečkaitė, Tomas Rinkūnas, Martynas Sadauskas, Linas Savickas, Renata 
Skersytė, Nerijus Smerauskas, Darius Tirevičius

Lietuvių fondo pranešimas
Amerikos Lietuvių fondo 

Pelno skirstymo komisija (PSK) 
susirinko 2004.X.9 Pasaulio lie
tuvių centre paskirstyti likusių 
$358,348. Posėdyje dalyvavo 
komisijos nariai: dr. Kazys Am
brazaitis, dr. Ona Daugirdienė, 
Kęstutis Ječius,. Vytautas Ka- 
mantas, dr. Marius Laniauskas, 
Algirdas Ostis ir Ramona Že
maitienė. Almis Kuolas buvo 
pranešęs, kad posėdyje negalės 
dalyvauti. Iš pareigos be balsa
vimo teisės dalyvavo dr. Anta
nas Razma ir dr. Jonas Valaitis. 
Posėdį protokolavo Laima Pet- 
roliūnienė.

Svarstėme atidėtus, naujai ir 
pavėluotai gautus prašymus. At
sižvelgėme ir į apeliacinius laiš
kus. Dalis atidėtų prašymų ne
buvo svarstyti, nes prašytojai 
nepristatė prašytų papildomų 
duomenų. Du prašymai buvo at
siimti. Pasikeitus LF tarybos 
skirstymo gairėms, vienas ati
dėtas prašymas nebuvo svars
tytas.

Iš viso komisija paskyrė 
$244,516. Ši suma buvo pa
skirstyta: 1) Dvi stipendijos

Skrydis į tolimąjį Egiptą
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Kiekvieną dieną lankyda
vom įvairias vietoves. Viena iš 
įspūdingiausių buvo “Valley of 
the Kings and Queens”, kur per 
60 faraonų buvo palaidoti. 
Mums teko pamatyti 3 tokius 
“kapus”. Kalnuose, uolose iškal
ti maži įėjimai ir per tunelius 
veda į didžiulius kambarius, 
prieškambarius, kur buvo pa
ruoštos laidojimo vietos. Žino
ma, visos brangenybės jau iš
vežtos į muziejus arba banditų 
išvogtos. Sienos iškaltos fara
onų ženklais ir jeroglifais. Yra 
vietų, kur dar spalvos išsilai
kiusios per tūkstančius metų.

Aplankėm daugybę šven
tyklų, kurios buvo pastatytos 
įvairiais laikais ir įvairiems 
“dievams”. Net nemėginsiu tai 
aprašyti, nes reikėtų kelių tomų. 
Daugiausia tai griuvėsiai, bet 
yra kolonų, išsilaikiusių ir di
džiulių net per 5000 ar daugiau 
metų. Tiesą pasakius, man buvo 
per daug šventyklų. Galėtų tu
ristams sumažinti, nes jau per 
dauguma viskas suvienodėja ir 

Egipto šventykla Hatšepsut, statyta architekto Senenmut 18-tos dinas 
tijos laikais. Krikščionys buvo ją pavertę vienuolynu

$1,500; 2) Dviem Lietuvių ope
ros prašymams $13,000; 3) JAV 
pelno nesiekiančiai žiniasklaidai 
$60,000; 4) Los Angeles naujai 
teatro grupei $2,000; 5) Dr. 
Razmos vardo premijai 2005- 
tiems metams $25,000; 6) LF 
valdybos projektams $11,500; 
7) Parana “Išeivijos institutui” 
per PLBF $9,000; 8) Pasaulio 
lietuvių centro “Jaunimo rū
mams” $100,000; 9) “Daina
vos” stovyklos remontams 
$20,000; 10) Trims visuomeni
nių reikalų prašymams $ 12,516.

Komisija išnagrinėjo “Para
mos prašymo anketai” siūlomus 
pakeitimus ar papildymus ir 
juos vienbalsiai priėmė. Naujos 
anketos palengvins prašytojams 
pildyti anketą. Tai palengvins ir 
pagreitins komisijos ir LF raš
tinės darbus. Kaip anksčiau mi
nėjome, naujos anketos bus in
ternete ar LF raštinėje 2004 me
tų gruodžio mėnesį. Prašymų 
paramai įteikimo data nepasi
keitė. Anketos turi pasiekti LF 
raštinę iki 2005 metų balandžio 
15 dienos.

Kęstutis Ječius,
LF PS komisijos pirmininkas 

visi griuvėsiai atrodo tokie 
patys.

Didelį įspūdį padarė plauki
mas buriniu laiveliu “Felucca”. 
Plaukėm apie 2 vai. aplinkui 
juodo granito salas, matėm, iš 
arti vietinių gyvenimą ir augme
niją. Bet ir čia mus apsupo gru
pės mažų vaikų, kurie naminėm 
valtelėm plaukė aplink mus ir 
mėgino “užsidirbti” pinigų. Dai
navo įvairiom kalbom ir mėgino 
parduoti savo prekeles. Na, ir 
kaip gali nepirkti?

Matėm garsiąją “Aswan” 
užtvanką ir naują “High Dam” 
užtvanką, kurią padėjo statyti 
USSR. Padėkai pastatytas “Lo
tus” pavidalo milžiniškas pa
minklas.

Pasibaigus laivo kelionei, 
vėl skridom į Kairo paskutinei 
dienai. Apsistojom tame pačia
me viešbutyje, kur mūsų laukė 
su didžiuliu tortu su užrašu 
“Welcome Back”.

Per greitai baigėsi ilgai 
laukta ir išsvajota kelionė, (spū
džiais dar ilgai gyvensime ir 
žiūrėdami nuotraukas viską pri
siminsime.

Sudbury, ON
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sudburio apylinkės lietu
viams bus Kristaus Karaliaus šven
tovėje gruodžio 11, šeštadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2.30 v.p.p., 
o Mišios bus 3 v.p.p. Susikaupimą 
ves kun. Vytautas Staškevičius.

Sault Ste. Marie, ON
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo šven
tovėje gruodžio 12, sekmadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2.30 v.p.p., 
o Mišios bus 3 v.p.p. Susikaupimą 
ves kun. Vytautas Staškevičius.

Hamilton, ON
A.a. JUZEFAI KONTENIE- 

NEI mirus, užjausdami sūnus Ro
bertą, Feliksą ir jų šeimas, “Pagalba 
Lietuvos vaikams” aukojo: $30 - I. 
J. Jokubynai, N. H. Otto, A. Z. Sta
naičiai; $20 - E. K. Gudinskai.

A.a. STASIUI VERBICKUI 
mirus, reikšdami užuojautą jo žmo
nai Vidai, dukroms, sūnums ir jų 
šeimoms, broliui, seserims ir vi
siems giminėms, “Pagalba Lietuvos 
vaikams” aukojo: $30 - I. J. Joku
bynai, N. H. Otto, A. Z. Stanaičiai; 
$20 - G. P. Breichmanai, Z. Čeč- 
kauskas, E. K. Gudinskai; $10 - F. 
M. Gudinskai.

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas

A.a. JUOZUI ŠLEKAIČIUI 
Hamiltone mirus, reikšdami užuo
jautą mirusiojo šeimai, jo atmini
mui velionį įrašydami į KL fondo 
narius, aukojo: po $20 - I. P. Gir- 
niai, A. K. Žilvyčiai, A. J. Gedriai, 
St. Dalius, Z. Čečkauskas, P. 
Pranckevičius, J. Stankus, A. Rim
kienė, G. K. Žukauskai, A. Čerškie- 
nė, E. Bajoraitienė, R. Franczak, J. 
Krištolaitis; $10- H- Kairienė.

J.K.
PARAPIJOS ŠVENTĖ. Lap

kričio 14 d. Hamiltone vyko Aušros 
Vartų Dievo Gailestingumo Moti
nos Mergelės Marijos atlaidai. Juos 
švenčiame jau trečią kartą. Sulau
kėme garbingų svečių. Tai kunigai 
pranciškonai iš Toronto - A. Sima
navičius, E. Jurgutis, P. Šarka ir 
diakonas J. Šileika, OFM. Iš Anapi
lio parapijos atvyko kun. V. Staške
vičius. Didžiausia staigmena ir 
džiaugsmas buvo svečių tarpe pa
matyti buvusį mūsų parapijos kle
boną kun. Juozapą Žukauską, 
OFM, atvykusį iš Lietuvos. Malo
nu, kad mūsų šventėje dalyvavo 
svečių iš tolesnių vietovių: Toron
to, Delhi, St. Catharines.

Prieš šv. Mišias, aidint šven
tovės varpui, vyko procesija aplink 
šventovę. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis, moterys buvo pasi
puošusios tautiniais drabužiais. Ta
ką prieš Švenčiausioji žiedlapiais 
barstė jaunosios parapijietės kuni
gams. Jaudinantį pamokslą pasakė 
buvęs klebonas kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM. Pasidžiaugė maty
damas buvusius parapijiečius, ragi
no užmiršti nuoskaudas ir senus ne
sutarimus, būti atlaidiems, vie
niems kitus, mylėti, kitame žmogu
je matyti savo brolį. Gražiai giedo
jo parapijos choras, o visų dalyvių 
giedojimui vadovavo Danutė Ens- 
kaitienė.

Po Mišių rinkomės į Jaunimo 
centrą. Salė atrodė šventiškai, nes 
buvo papuošta. (Parapijos v-bos 
nutarimu, prieš šventę buvo nupirk
tos naujos, dailios ir patogios kė
dės). Po maldos vaišinomės suneš
tinėmis vaišėmis. Šeimininkės ste
bino išradingumu, vaišių gausumu 
ir įvairove. Visi svečiai buvo pa
vaišinti kun. Juozapo Žukausko, 
OFM, atvežta juoda lietuviška duo
na. Vakaras praėjo jaukioje, drau
giškoje aplinkoje.

Nuoširdi padėka įdėjusiems 
daug širdies ir darbo šios šventės 
paruošimui klebonui kun. A. Šar
kai, OFM, parapijos valdybos litur
ginei sekcijai ir pirmininkei Daliai 
Trumpickienei, visuomeninei sek
cijai ir jos pirmininkei Reginai 
Choromanskytei, parapijos chorui, 
atvykusiems dvasiškiams ir sve
čiams iš tolesnių vietovių bei vi
siems dalyviams, D.G.

JA Valstybės
St. Petersburgo, FL, lietuvių 

klubo popietėje spalio 3 d. kalbėjo 
BALFo direktorius dr. Pr. Budinin- 
kas, pažymėdamas, kad šiemet ši 
šalpos organizacija švenčia savo 
veiklos 60 metų sukaktį. Per tą lai
ką daug buvo sušelpta tautiečių po
kario metais Vakarų Europoje, pa
čioje Lietuvoje. BALFo vadovybės 
didelių pastangų dėka jo šalpa pa
siekė tautiečius tremtinius ir Sibire. 
Spalio mėnuo yra laikomas BALFo 
paramos mėnesiu. Visur yra renka
mos aukos dar ir dabar vargstančių 
šalpai Lietuvoje. Spalio mėn. kiek
vieną sekmadienį BALFui aukos 
buvo renkamos ir lietuvių klube 
Floridoje.

Klubo pirm. A. Karnienė šio
je popietėje tęsė klubo pareigūnų 
pagerbimą. Ši popietė buvo skirta 
klubo vicepirm. Aldonai Andriulie
nei. Pastaroji didesnę savo gyveni
mo dalį paskyrė jaunimo auklėji
mui. Ji priklausė jūrų skautėms. 
Skaučių seserijoje ėjo įvairias pa
reigas, pasiekdama vyr. skautinin- 
kės laipsnį. Po karo Vokietijoje va
dovavo įvairiems lietuvių skautų 
vienetams, tapdama taipgi ir rajono 
vadove. Mokytojavo Vasario 16-to- 
sios gimnazijoje. Joje įsteigė tauti
nių šokių grupę, dėstė kūno kultūrą 
ir vadovavo bendrabučiui. 1957 m. 
atvyko į Ameriką ir apsigyveno Či
kagoje. Iš profesijos buvo biologė, 
tai ir darbavosi šioje srityje. Ji buvo 
Lemonto Maironio mokyklos di
rektorė. Išaugino penkias dukras ir 
susilaukė 19 vaikaičių. Į St. Pete 
Beach vietovę, FL., persikėlė gy
venti 1999 m. ir čia greitai įsijungė 
į visuomeninę veiklą. Vadovavo 
Lietuvos dukterų draugijos skyriui 
St. Petersburge, o lietuvių klubo 
valdyboje jau keletą metų eina vi
cepirmininkės pareigas.

(Lietuvių žinios, 340 nr.)

Airija
Jolanta Startaitė, Joniškio že

mės ūkio trečiojo kurso verlso va
dybos studentė, spalio 24 d. žuvo 
automobilio nelaimėje Airijoje. J. 
Startaitė į Angliją išvyko gegužės 
mėn. ir, gerai mokėdama vokiečių 
bei anglų kalbas, darbavosi viename 
Londono priemiestyje. Ji į Lietuvą 
turėjo grįžti rugsėjo 1 d. Bet suži
nojusi, kad galima daugiau užsi
dirbti Airijoje, nutarė į Lietuvą 
grįžti tik lapkričio 1 d. Žagarės 
miestely.gyvenančiai velionės mo
tinai Aleksandrai Startienei Airijos 
pareigūnai pranešė, kad jos duktė 
žuvo automobilio nelaimėje pake
liui į Dubliną. Vėliau paaiškėjo, 
kad J. Startaitės pažįstamas latvis 
vežė ją į Dubliną pirkti namiškiams 
lauktuvių. Dėl nežinomų priežasčių 
automobilis trenkėsi į pakelės me
dį. Velionės motinai sudužo viltys,

DFZLzIKZ four seasons 
fVl/Zr IBCY REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................1.50%
180 dienų indėlius...................1.55%
1 m. term, indėlius...................2.50%
2 m. term, indėlius...................2.55%
3 m. term, indėlius...................3.00%
4 m. term, indėlius...................3.40%
5 m. term, indėlius...................3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. ind...................................... 2.50%
2 m. ind......................................2.55%
3 m. ind...................................... 3.00%
4 m. ind...................................... 3.40%
5 m. ind...................................... 3.85% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

kad pagaliau sunkiai auginta vie
nintelė duktė įsikabins į gyvenimą.
Motinos didžiausias noras dukters 
palaikus (nesudegintus) parvežti į 
Lietuvą, paskutinį kartą pamatyti 
dukterį, ją palaidoti ir kad Vėlinių 
vakarą galėtų uždegti žvakutę. Bet 
toks parvežimas gali kainuoti nuo 
20 iki 25 tūkst. litų. Motina apie 
tokius pinigus nė svajoti negali, nes 
darbuojasi ne visą laiką vienoje Ža
garės kavinėje. Tik žuvusios mer
gaitės artimieji viliasi, kad išties 
ranką tautiečiai, sužinoję kraupią 
nelaimę.
(Lietuvos rytas, 2004 m., 253 nr.)

Lenkija
Varšuvos pilies aikštėje įvyko 

Palenkės vaivadijos valsčių bei sa
vivaldybių pasirodymas, surengtas 
Palenkės vaivadijos kaimo valsčių 
ir savivaldybių sąjungos. Šiame 
renginyje dalyvavo 25 valsčiai, ku
rie priklauso Nemuno euroregionui. 
Pastarieji valsčiai pasirodė geriau
siai. Mediniuose nameliuose jie ro
dė savo krašto nuotraukų, dirbinių, 
maisto gaminių. Buvo galima vis
kuo pasigrožėti, paragauti ir nusi
pirkti kraštiečių skanėstų. Taipgi 
buvo dalinami reklaminiai lanksti
nukai, kviečiantys miestiečius išky
lauti, aplankyti įdomias vietas, su
sipažinti su vietine kultūra ir pa
pročiais.

Punsko valsčius pasirodė su 
nuotraukomis, audiniais, reklamų 
leidinukais, spausdintais Aušros lei
dykloje, muzikos įrašais. Taipgi bu
vo surengta lietuviškų maisto gami
nių paroda. Punsko valsčiui atsto
vavo viršaitis V. Liškauskas, sekre
torius J. Vaičiulis bei verslininkai - 
Birutė ir Naglis Virakai (Dešros 
įmonė), LB. Mroczkowscy (kepyk
la) ir Jolanta bei Petras Vitkauskai 
(bitynas). Punskiečiams labai sekė
si. Visi norėjo paragauti lietuviškų 
skilandžių, duonos, “skruzdėlynų” 
(pyragas), šakočių, medaus. Apie 
pietus lietuviškų skanėstų nebeliko. 
Vėliau atvykę varšuviečiai prašė 
punskiečius, kad kitą kartą jie atsi
vežtų daugiau gaminių. Jie taipgi 
ragino Varšuvoje įsteigti Punsko 
parduotuvę ir savo gaminių prista
tyti į veikiančias prekyvietes. Pasak 
punskiečių, reiktų daugiau suorga
nizuoti tokių renginių, nes labai ge
ra reklama Punsko lietuviams.

(Aušra, 2004 m., 19 nr.)

Australija
Melburno lietuvių klubo me

tinis susirinkimas buvo gausus, su
laukęs ir naujų dalyvių, tapusių klu
bo nariais. Susirinkime perskaitytas 
praeito susirinkimo protokolas, pa
daryti valdybos narių pranešimai, 
supažindinta su klubo finansine 
būkle. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
praeitais metais atlikti klubo patal
pų remontai. Sudėti nauji elektros 
laidai, sutvarkyta nevykusi nuo sto
go vandens nutekėjimo sistema. At
likti reikalingi dažymo darbai. Iki 
šiol klubo darbus, įskaitant ir admi
nistraciją, atliko savanoriai nemo
kamai. Taip buvo galima verstis, 
kai klube darbavosi senesnioji kar
ta. Jaunesnioji karta nelabai nori sa
vanoriškumą pripažinti. Reikėtų ki
tais metais samdyti net klubo vedė
ją. Tai bus susidurta su nemažomis 
išlaidomis. Klubo valdybai teks 
rimtai pagalvoti, kaip sutelkti dau
giau pajamų. Naują valdybą suda
ro: pirm. A. Kairaitis, vicepirm. Z. 
Augaitis, sekr. A. Meilūnas, ižd. A. 
Skimbirauskas ir narys klubo pa
stato priežiūrai Z. Poškaitis.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 46 nr.)

J.Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............4.30%
nekiln. turto 1 m...........4.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Lietuvių kompozitorių koncertas
Pastovumas ir keitimasis 

(Constancy & Change) - tokiu 
pavadinimu išspausdintoje 
turiningoje programoje buvo 
pristatytas koncertas surengtas 
2004 m. lapkričio 6 d. “The 
Music Gallery” patalpose St. 
George the Martyr šventovėje, 
Toronte. Jame dalyvavo du 
kompozitoriai, šiai progai atvy
kę iš Lietuvos - Vytautas Ger
manavičius ir Šarūnas Nakas.

Koncerto metu “Ergo En
semble” kamerinis orkestras, di
riguojamas Alex Pauk atliko po 
vieną kūrinį trijų Lietuvos kom
pozitorių ir po kūrinį trijų Kana
dos kompozitorių. Programoje 
buvo pateikta kiekvieno kompo
zitoriaus biografija ir kūrinių 
apibūdinimai. Atlikėjų tarpe bu
vo ir Toronto smuikininkas Atis 
Bankas.

Pirmasis programoje atliktas 
Vytauto Germanavičius kūrinys 
Lygumos (Plains) (2003). Šį kū
rinį įkvėpė kompozitoriaus at
liktas stažas 2001 metais Banff, 
Albertoje, kur jam teko tas 
lygumas lankyti. Ten jis susi
pažino ir su kanadiete poete 
Louise-Bemice Halfe, kurios ei-

Ambasadorė Sigutė Jakštonytė ta
ria sveikinimo žodį prieš koncertą 
lapkričio 6 d. “Music Gallery”, St. 
George the Martyr šventovėje, To
ronte, kur kamerinis orkestras 
“Ergo” atliko kūrinius kelių kom
pozitorių iš Lietuvos Ntr. I. Ross

Atvykę j Torontą kompozitoriai iš Lietuvos aplankė “TŽ” redakciją lapkri
čio S d. Su jais kalbėjosi ir jiems padovanojo savo ką tik išleistą knygą 
“Penki taškai...” redaktorius Česlovas Senkevičius (kairėje). Viduryje - Vy
tautas Germanavičius, dešinėje - Šarūnas Nakas Nuotr. L Ross

Kūrybinis vakaras Kaune
Katalikų teologijos fakultete dvyliktasis talentų vakaras

Vytauto Didžiojo universi
teto Katalikų teologijos fakulte
to studentai spalio pabaigoje su
rengė jau dvyliktąjį Talentų va
karą. Talentų vakaro sumanyto
jas ir įkvėpėjas - prof, kunigas 
Kęstutis Trimakas. Pasak jo, šis 
talentų vakaras buvo skirtas 
100-tosioms Spaudos atkūrimo 
metinėms.

Prieš dvylika metų jo paties 
suorganizuotame vakare susibū
rė tik skaitovai, o dabar jau ke- 
leri metai talentų vakare daly
vauja įvairiausių gabumų ir ta
lentų turintys Katalikų teologi
jos ir Kauno kunigų seminarijos 
studentai.

Šiemet talentų vakaro vedė
jai - Katalikų teologijos fakul
teto studentai Svetlana ir Rytis 
žiūrovams pristatė net 24 skir
tingus pasirodymus. Kadangi 
šiemet Kauno kunigų seminarija 
švenčia 140 metų sukaktį, tai 
ypač aktyvūs šiame talentų va
kare buvo Seminaristai - Aud
rius Micka ir Vincas Kudirka; 
skambindami gitara dainavo sa
vos kūrybos eiles. Skambėjo 
magistranto Gžegožo atliekama 
daina “Power of Love”. Tačiau 
labiausiai visus nustebino spe
cialiai šiam vakarui sukurtas 
krikščioniškojo repo kūrinys 
“Juoda balta”, kurį atliko semi
naristai Kastytis ir Edgaras! 
Pasak pagrindinės šio vakaro or
ganizatorės ir vedėjos Svetlanos 
Adler, Kastyčio užmojis - per 

lėraštis buvo įterptas į kompozi
ciją. Po kūrinio atlikimo kiek
vienas dalyvaujantis kompozito
rius prisistatė publikai ir sulaukė 
katučių.

Buvo atliktas ir Algirdo 
Martinaičio kūrinys Modama 
Butterfly, Madame Bovary... 
(2003). Šis kompozitorius nega
lėjo atvykti iš Lietuvos. Aprašy
me kompozitorius pristatytas 
kaip naujovininkas, ieškantis 
naujų kūrybinių kelių. Kūrinys 
šiltai priimtas.

Sekantis buvo Šarūno Nako 
kūrinys “Žvilgsnis, apakintas 
šiaurės - (Eyes Dazzled by the 
North) (2004). Šį kompozito
riaus kūrinį įkvėpė įvairūs 
vaizdai - pro lėktuvo langą ma
tytos Greenlandijos kalnų viršū
nės, eskimai, medžiojantys ruo
nius, Lietuvos tremtiniai Sibire, 
renkantys samanas, vokiečiai 
karo kaliniai, žygiuojantys tre
jus metus nuo Beringo sąsiaurio 
Miuncheno link, Klondike pio
nieriai aukso ieškotojai ir aštrūs 
vėjai, skambantys per sniegu 
dengtas dykumas. Š. Nakas taip 
pat prisistatė publikai ir sulaukė 
gražaus įvertinimo.

Pačioje vakaro pradžioje 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje 
Sigutė Jakštonytė, tarė sveikini
mo žodį apie šią kultūrinę ini
ciatyvą tarp Lietuvos ir Kana
dos. Koncerte dalyvavo garbės 
konsulas Haris su ponia Graži
na, tą pačią dieną perdavęs savo 
pareigas naujam garbės konsului 
Liudvikui Matukui, taip pat 
koncerte dalyvavusiam su p. 
Gražina.

Visi šeši kūriniai buvo labai 
šiltai publikos įvertinti. Šis kon
certas buvo pirmasis etapas Lie
tuvos ir Kanados kompozitorių 
mainų projekte. “Ergo” ansamb
lis, atlikęs dvi programas lap
kričio 6 d., taip pat atliko kon
certą lapkričio 5 d. su kitų trijų 
Lietuvos kompozitorių veikalais 
ir lapkričio 10 d. išskrido į Lietu
vą atlikti projekto antro etapo su 
koncertais Kaune ir Vilniuje. LR.

“repą” atskleisti tikėjimo tiesas. 
V kurso seminaristas Vaidas 
taip pat skaitė savo kūrinius. 
KTF fakulteto dekanas prelatas 
Vytautas Steponas Vaičiūnas 
skaitė savos kūrybos eiles ir, 
salės prašomas padainavo daine
lę apie meilę. Pagrindiniai stu
dentų ir seminaristų talentai - 
groti gitara, skaityti savos ir kla
sikų kūrybos eiles bei dainuoti.

Savo talentą groti akordeo
nu, atlikęs keletą linksmų kūri
nėlių pademonstravo ir kunigas 
dėstytojas Kęstutis Kevalas.

Organizatoriai sulaukė ir 
svečių iš Kretingos - pranciš
konas brolis Bernardas taip pat 
skaitė savos kūrybos eiles.

Vakaro pabaigoje susirinku
siųjų laukė staigmena - sunkiąja 
atletika užsiiminėjanti mūsų uni
versiteto studentė pademonstravo 
ypatingąjį savo talentą ir tikrąją 
moterišką lygybę - visų aki
vaizdoje iškėlė sunkiasvorę 
“štangą”. Vakaro pabaigoje ren
ginio dalyviai ir organizatoriai 
giesme “Negaliu tylėt” už šį 
renginį padėkojo Dievui. Gies
mės žodžius organizatoriai dar 
prieš renginį buvo palikę ant 
suolų. Pasak Svetlanos, vakaras 
iš tiesų buvo įspūdingas, visi li
ko sužavėti ir jau dabar laukia 
kitų metų talentų vakaro.

Magistrante
Svajūnė Aleksandravičiūtė,

VDU, Politikos mokslų ir 
diplomatijos institutas

Amerikos Lietuvių fondo pokylio garbės svečiai su jo vadovybės nariais per rudeninį pokylį PL centre Le- 
monte. Iš k.: Lietuvos gen. konsulas Čikagoje A. Daunoravičius, Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai V. 
Ušackas, šių metų LF dr. A. Razmos vardo visuomeninės premijos laimėtojo prof. V. Landsbergio žmona 
Gražina,. LF valdybos pirm. A. Tamulis, LF tarybos pirm. dr. A. Razma, S. Balzekas, dr. J. Valaitis, L 
Kerelienė Nuotr. E. Šulaičio

Pasaka iš gyvenimo

Nuo upės iki griovio
ALĖ RŪTA

Tėviškėje buvo upė - Še- 
tekšna. O kas žino, kodėl tokiu 
vardu? Tyliai sruveno vanduo 
tolyn, vėjui stipriai papūtus su- 
čiurlendavo per akmenėlius, kur 
negilu; o gilumose tekšteldavo 
žuvis, sučiurėdavo bangos per 
meldus ir ajerus, vėl tekšdavo į 
bangas pašokusi didesnė žuvis... 
Še-tekš-na.

O kiek žuvų ir vėžių! Tie 
raudoni rėpliodavo pakraščiais 
atbuli (atpakalia - sakydavo ry
tų aukštaičiai); nors rankom 
graibyk pasilenkęs, jei tvankus 
oras, jei prieš lietų... O lydekos 
šokdavo į viršų (gal iš džiaugs
mo) ir vėl nerdavo į gilumą.

Bet kaimo dvi geriausios 
žvejotojos - Uršulia ir Amilija 
(Emilija), geros draugės, pasi- 
raičiusios aukštai sijonus, bris
davo “prieš vandenį” (prieš sro
vę) su dideliu tinklu (bradiniu) 
ir semdavo tas lydekas - šokėjas 
ir semdavo tuos raudonus rėp- 
lius, semdavo ir kišdavo per 
tinklą - bradinį.

Ant kranto abi sąžiningai 
pasidalijusios darbo vaisiais, pa
ruošdavo šeimai skanias vaka
rienes... Mums, vaikams, gailė
davo tų dar žnybiančių rėplių- 
vėžiukų, gailėdavo dar šokinė
jančių išimant iš bradinio žuvy
čių... Mes gi tupėdavom ant 
kranto, kai Uršulia su Amilija 
braidydavo, pakeldavom tolyn 
jų kibiriukus, kur vėliau sudė
davo jas, pasidalijusios žvejonės 
grobį. Ir žiauru, ir gražu, ir... 
skanu. O ką darysi? Atsidus
davo motinos - toks gyve
nimas...

O kai paaugau, eidavom 
vieni, be motinų, maudytis į Gy
lelę. Tai tokia Šetekšnos upės 
vieta, kur giliau - paplaukioti, 
kur privačiau (tarp aukštų ajerų 
ir pakraščiais burbuolių) užden
gia nuogus kūnus nuo galimų 
praeivių ar pievoje darbininkų. 
Kas gi tada vilkdavosi maudy
mosi kostiumais? Na, dar malo
niau - vienos mergaitės, drau
gės... O paskui, žymiai vėliau, 
kai tos apsirėdžiusios nudainuo
davo namo, tada ateidavo ir mū
sų broliai su draugais, ir jie taš

Dr. Jonas Valaitis Čikagoje per prof. V. Landsbergiui skirtą Lietuvių 
fondo dr. Antano Razmos visuomeninės premijos įteikimą. Negalint at
vykti laureatui, 25 tūkstančių dolerių čekį priėmė jo žmona Gražina 
Landsbergienė Nuotr. E. Šulaičio

kydavosi Gylelėj, ir jie atsivė
sindavo.

Tekšt-tekšt, šliukšt vandeniu 
juokais į draugės veidą, o ta - 
atgal... Ne iš piktumo, tik iš 
džiaugsmingo žaismo - vėl tėkš, 
tėkš - plaukiodavom. Še-tekš-na.

Ta upė karštomis vasaromis 
buvo mums didelis malonumų 
šaltinis. Nueidavom lauko ke
liuku, sunkiai vilkdamos dulkė
tas kojas, o grįždavom lengvai, 
pasišokinėdamos, tyliai uždai- 
nuodamos, nes buvo lengva ir 
gera, nes jau iš kaimo trobų kve
pėjo kaminais pakilę dūmai, 
laukė šilta vakarienė. Tai buvo 
anais laikais... Kai mūsųjaunys- 
tė, kai atostogos, kai gerieji tė
veliai, dieną mus prispaudę prie 
lauko darbų, o vakarais leisdvo 
atsikvėpti ir su draugėmis pasi
džiaugti.

Šetekšna bangavo per gimti
nės laukus; netoli Gylelės, kur 
maudydavomės, buvo ir negili 
Brasta. Tai platesnė vieta, van
duo sraunus, bet negilus, galėjai, 
kiek pasiraičius, pabristi. Ten 
velėdavo moterys žlugtą, namie 
su muilu, su šarmu išskalbtus 
visos šeimos baltinius, čia atve- 
žusios ar atnešusios tik išska
lauti. Tyliai liuleno Brastoje 
vanduo, plaukdavo srovė į va
karus... Nunešdavo tolyn iš
plautą šarmą-muilą. Moterys ant 
lentos dar kultuve baltinius pa
tekšėdavo, kad geriau išsiplautų.

Vaikai braidydami aplink, 
jei reikdavo, padėdavom - at
nešti, nunešti, ant pievos išties
ti... O paaugusios jau imdavom į 
rankas ir kultuvę, pabandyda- 
vom, nelengva... Bet kas gi 
lengva? Joks tikras darbas nėra 
lengvas, bet kaip lengva pasi
daro, kai j į gerai atlieki...

Atsiųsta paminėti
Albertas Juška MAŽOSIOS 

LIETUVOS MOKYKLA, Mažo
sios Lietuvos fondo XXI leidinys; 
Klaipėdos universiteto leidykla, 
2003 m. Gausiai iliustruotas kietais 
viršeliais su aplanku 848 psl. leidi
nys. Redagavo Vilma Urbonavičiū
tė; dailininkas Algis Kliševičius; 
maketavo Lolita Zemlienė; tiražas

Tai buvo anais laikais... Kai 
mes buvom prie namų...

O sugrįžus iš tolimų šalių 
po daugelio metų... Po daugelio 
negandu, vargų svetur, daugelio 
išgyvenimų... Kai grįžom į tė
viškę, nors nebebuvo tėvelių, 
tos vietos traukė, tie keliai ir ta
keliai... Atrodė, surasi ten, ka's 
palikta, atrodė, lauks gaivinan
čios Šetekšnos tyros, šaltos ban
gelės, atrodė...

Grįžtu... Ir vaikštau su bro
liu po gimtinės laukus. Ar čia 
tos pačios pievos? O kur Šer
mukšnio (kaimyno) kelelis, ku
riuo eidavom maudytis? Tai, 
matyt, susimaišė visa... atsidu
sęs lyg juokauja brolis-: - “Matai 
čia kolchozo buvo gyvuliams 
tvartai, o tenai... Nagi traktoriais 
visa darėm... Moderniškais kol
chozo pabūklais, matai, pa
žanga...”

Na, ir priėjom paupį. Man 
jau širdis daužosi... Va, tuoj bus 
Brasta, o už kokių keliasdešimt 
žingsnių Gylelė... “Kokia Gyle
lė?” - lyg nustemba brolis.

O juk ir jisai ten maudyda
vosi! Ir brendam abu tylėdami 
per tankius, aukštus asiūklius, 
viksvas, braižo, duria pirštus 
skirstant juos taku, ne taku... 
Kažkokia neregėtos pievos 
klaidi, skardi tankynė - nei iš- 
birsti, nei peržengti...

O kur Šetekšna? Kur upė? 
Brolis vėl atsidūsta... Nei bangų, 
nei tėkmės, nei vandens... Nie
ko! Nei upės... Kažkoks apgriu
vęs, apaugęs, neprieinamas... 
griovys! Ir pro ašaras užniū
niuoji:

“Ir upeliai tie išdžiūvo, 
vargas vien tebėr... ”
O tas vargas - dešimteriopai 

didesnis..

1000 egz. Spausdino UAB “Petro 
Ofsetas”, Žalgirio 90, Vilnius. Lei
dyklos adresas: H. Manto 84, Klai
pėda, 5808, tel. 8-46-39-88-91.

Daiva Kšanienė MUZIKA 
MAŽOJOJE LIETUVOJE, lietu
vių ir vokiečių kultūrų sąveika 
(XVI-XX š. 4 dešimtmetis), Mažo
sios Lietuvos fondas XXII leidinys; 
Klaipėdos universiteto leidykla, 
2003 m. Nuotraukomis ir faksimi
lėmis gausiai iliustruotas, kietais 
viršeliais su aplanku 520 psl. leidi
nys. Redagavo Vilma Urbonavičiū
tė; dailininkas Algis Kliševičius; 
maketavo Lolita Zemlienė; tiražas 
1000 egz. Spausdino UAB “Petro 
Ofsetas”, Žalgirio 90, Vilnius. Lei
dyklos adresas: H. Manto 84, Klai
pėda, 5808, tel. 8-46-39-88-91.

Vilius Pėteraitis, Jurgis Reis- 
gys, Jonas Stikliorius ir kt. 
MAŽOSIOS LIETUVOS GAR
BINGA PRAEITIS, LIŪDNA 
DABARTIS IR NEAIŠKI ATEI
TIS, antroji knyga, pirmoji dalis, 
Mažosios Lietuvos fondo leidinys. 
Išleido leidykla “Romuva”, Laisvės 
prosp. 123-24, LT-2002 Vilnius. 
Knygos sudarytojas prof. Vilius Pė
teraitis; redaktorė Aldona Bareikie
nė, dailininkas Arvydas Dičius. 
Spausdino UAB “Petro Ofsetas”, 
Žalgirio 90, LT-2005 Vilnius. Tira
žas 800 egz. Knyga kietais virše
liais su aplanku 568 psl., pailiust
ruota istorinėms nuotraukomis. 
Antroji to veikalo dalis, paruošta tų 
pačių asmenų išleista “Romuvos”, 
spausdinta “Petro Ofseto”, turi 444 
psl. Tai puošnūs, vertingi leidiniai 
dabarčiai ir ateičiai. Išspausdinti 
aukotojų sąrašai rodo platų prita
rimą tokiems veikalams leisti.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Rašytojas Povilas Dirgėla 

mirė spalio 16 d. eidamas 63- 
sius metus. Gimė 1941 m. gruo
džio 23 d. Žvaginiuose, Klaipė
dos rajone. 1965 m. baigė Kau
no medicinos institutą, dirbo 
gydytoju Plungės ir Klaipėdos 
ligoninėse. Su broliu rašytoju 
Petru* išleido apsakymų rinki
nius Žaibai gęsta rudenį (1971), 
Pasimatymai (1973), Aistrų at
laidai (1979), romanus Likime, 
keliauk sau (1976), Šalavijų kal
nas (1977), Pogodalis (1978), 
Šermenų vynas (1980), origina
liai išreiškiančius dvasinius indi
vidų bei visos generacijos poty
rius. Jo prozai būdingas lyriš
kumas, dėmesys vidiniams per
gyvenimams.

Pietų Čekijos Čcsky Krum- 
lov mieste visą spalio mėnesį 
vyko Lietuvos menininkų tapy
bos bei skulptūros darbų paro
da Susitikimas. Parodoje Stasio 
Žirgulio skulptūros, Arvydo Pa- 
levičiaus, Virginijos Uždavinie- 
nės, Egidijaus Rudinsko, Euge
nijaus Nalevaikos, Antano Ob- 
carsko, Aušros Vaitkūnienės, 
Arvydo Žalpio ir Dalios Ostaše- 
vičienės tapybos drobės. Paro
dą, kurią surengė Lietuvos am
basada Prahoje ir Kauno gale
rija “Meno parkas”, atidarė 
Lietuvos ambasadorius Čekijoje 
Romualdas Kozyrovičius. Ati
daryme dalyvavo dalis parodos 
dailininkų, miesto savivaldybės 
atstovai, ambasados darbuoto
jai ir vietiniai meno mėgėjai. 
Česky Krumlov, vienas iš gra
žiausių Čekijos miestų, išlaikęs 
savo viduramžiais dvelkiantį 
charakterį, yra įtrauktas į 
UNESCO Pasaulio paveldo są
rašą.

Lietuvos geologijos tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos iš
leido pirmąjį lietuvišką enci
klopedinį hidrogeologijos ter
minų žodyną keturiomis kalbo
mis: lietuvių, anglų, vokiečių ir 
rusų. Hidrogeologija ėmė ypač 
sparčiai plėtotis XX š. antrojoje 
pusėje. Salia tradicinių tyrimų 
krypčių atsirado aplinkos hid
rogeologija, glaudžiai susijusi su 
daugeliu kitų gamtos ir techni
kos mokslų sričių. Atkūrus ne
priklausomybę , susidarė palan
kios tarptautinio bendradarbia
vimo sąlygos, tačiau Rytų ir 
Vakarų Europoje vartojami 
hidrogeologijos terminai iki šiol 
nebuvo tinkamai suderinti, kas 
trukdė plėtoti profesinį dialo
gą ir skelbti mokslo* darbus už
sienio leidiniuose. Žodyne pa
teikta 1190 terminų. Naudoja
ma rodyklių sandara leidžia ras
ti reikalingą sudurtinį terminą 
tiksliai nežinant jo pavadinimo 
ir visų jį sudarančių žodžių. 
Žodyno atsakingasis redakto
rius prof. Vytautas Juodkazis.

Žemaičių vyskupystės mu
ziejuje Varniuose šį rudenį bu
vo surengta paroda pagerbti 
garsios lietuvių kunigaikščių 
Giedraičių giminės palikuonį, 
publicistą, politiką, intelektualą, 
žurnalo Kultūra leidėją Jerzy 
Giedroyc. Parodą surengė Len
kų institutas ir Adomo Mickevi
čiaus institutas Vilniuje bei 
Tarptautinio kultūrinio bendra
darbiavimo centras. Parodos 
atidarymo proga paskaitą Jurgis 
Giedraitis (Jerzy Giedroyc) - 
Lietuvos kunigaikštis Paryžiuje 
skaitė Lietuvos istorijos institu
to direktoriaus pavaduotojas 
Rimantas Miknius. J. Giedroyc 
pagerbimas neatsitiktinai vyko 
Varniuose: Varnių katedros 
Vyskupų kriptoje yra palaidoti 
keturi vyskupai Giedraičiai, o 
vysk. Merkeliui Giedraičiui pa
statytas paminklas prie Žemai

(ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

ir tos katedros dėstytojas prof. G. Subačius Lietuvių fondo rudens 
pokylyje lapkričio 6 d. Lemonte prie Čikagos Nuotr. E. Šulaičio

čių vyskupystės muziejaus. Ku
nigaikščiai Giedraičiai taip pat 
vaidino svarbų vaidmenį Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 
buvo pavietų, vaivadijų pareigū
nai, aukšti kariuomenės vadai.

J.Giedroyc (1906-2000) stu
dijavo istoriją ir teisę, 1946 m. 
Romoje įsteigė Literatūros ins
titutą, tais pačiais metais išėjo 
pirmasis žurnalo Kultūra nume
ris. Siame žurnale buvo spaus
dinama ir lietuvių poetų Vy
tauto Mačernio, Henriko Na- 
gio, Alfonso Nykos-Nyliūno, 
Henriko Radausko, Tomo 
Venclovos bei kitų kūryba. 1953 
m. J. Giedroyc pradėjo Kultūros 
bibliotekos leidimą - serija ap
ėmė politinio ir memuarinio 
pobūdžio literatūros kūrinius 
bei knygas. 1962 m. įsteigė žur
nalą Istorijos sąsiuviniai, skirtą 
naujausiai Lenkijos ir Vidurio 
Europos valstybių istorijai. Pas
kutinis jo gyvenimo dešimtmetis 
buvo skirtas Europos ir naujo
sios Rusijos santykiams ana
lizuoti. J. Giedroyc yra Fribur
go (Šveicarija), Vroclavo, Bals
togės, Varšuvos, Ščecino, Jogai
los universitetų garbės dakta
ras, Lenkijos istorijos draugijos 
garbės narys, Lenkijos PEN 
klubo ir svarių kultūros apdova
nojimų laureatas. 1997 m. jam 
buvo suteikta Lietuvos garbės 
pilietybė, o 1998 m. DLK Gedi
mino ordinas.

Ramintos Šerkšnytės, vie
nos ir produktingiausių jaunųjų 
lietuvių kompozitorių, kūriniai 
atliekami įvairiose pasaulio vie
tovėse. Rugsėjo mėnesį Klangs- 
puren fetivalyje Austrijoje įvyko 
specialiai tam festivaliui parašy
to kūrinio Vortex smuikui solo ir 
dideliam ansambliui premjera, 
o taip pat ir “Chordos” styginių 
kvarteto griežiama Rytų elegija, 
pernai pripažinta geriausiu Lie
tuvoje kameriniu kūriniu. Gau- 
deamus Music Week savaitėje 
Olandijos Amsterdame ansam
blis “de ereprijs” atliko R. 
Šerkšnytės kompoziciją Sense 
Six, o spalio 1 d. Vilniuje Lietu
vos jaunimo simfoninis orkest
ras ir solo Danielius Praspa- 
liauskis atliko jos Koncertą al
tiniam saksofonui ir orkestrui. 
Spalio 16 d. Gaidos festivalyje 
Vilniuje smuikininkas I. Arditi 
ir “Gaidos” ansamblis (dirigen
tas Mindaugas Piečaitis) atliko 
jos kūrinį Vortex, o Argentinoje 
mušamųjų ansamblis “Percusio- 
nistas de Buenos Aires” atliko 
jos Idee fixe šešiems perkusinin- 
kams. Šiuo metu ji komponuoja 
užsakytą kūrinį Stavangerio 
(Norvegija) simfoniniam or
kestrui, kurio premjera įvyks 
2005 metų rudenį.

Kompozitorė Serkšnytė prieš 
ketverius metus baigė profeso
riaus Osvaldo Balakausko kom
pozicijos klasę Lietuvos muzi
kos akademijoje. Dar studijuo
dama kaip kompozitorė ir pia
nistė dalyvavo Lietuvos ir užsie
nio muzikos festivaliuose ir 
meistriškumo kursuose. Pasak 
muzikologų, R. Šerkšnytės kū
ryboje vyrauja neoromantinės 
tendencijos, neretai paįvairi
namos kai kuriais minimalizmo, 
sonorizmo, džiazo ar folkloro 
muzikos bruožais. 29 metų 
kompozitorė daugiausia rašo 
instrumentinę muziką solo inst
rumentams, kameriniams an
sambliams, orkestrams, daug 
dėmesio skirdama muzikos dra
maturgijai, formos dinamikai ir 
instrumentuotei. Jos muzikai 
būdinga didelė ekspresija, vaiz
dingumas, spalvingumas, plati 
psichologiniu būsenų skalė.
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PRISIKĖLIMO
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.; šeštadieniais 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 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 66 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.10%
180-364 d. term.Ind.......................1.20%
1 metų term. Indėlius..................1.50%
2 metų term, indėlius..................2.15%
3 metų term. Indėlius..................2.60%
4 metų term, indėlius..................2.85%
5 metų term, indėlius..................3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.25%
1 metųGIC-met. palūk................2.00%
2 metų GlC-met. palūk................2.50%
3 metų GlC-met. palūk................2.80%
4 metų GlC-met. palūk................3.30%
5 metų GlC-met. palūk................3.60%
RRSP, RRIF “Variable”.............. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.60%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.55%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.00%
Taupomąją sąskaitą iki..............1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................ 0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind....................................1.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................... 5.25%

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

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

Su keičiamu
nuošimčiu 
1,2, 3 metų

4.30%
4.60%
5.20%
5.50%
5.60%

4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė____
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ

$400,000, $500,000, $700,000? 
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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.

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

: (416)233-4601

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

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

SQ 00* IWi'.’BI SQ00* 
Ooff fori parcel Ooff

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

Nuotr. I. RossNeries upė netoli Verkių rūmų Vilniuje

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kiečio generolo Harald Jujat. Mi- 
nisteris pirmininkas Paul Martin 
didžiuojasi, kad Kanados kariuo
menės karininkai yra taip gerai 
vertinami tarptautinėj plotmėj.

Newfoundland provincijos 
pakraštyje, apie 350 km nuo St. 
John, per apsirikimą į Atlanto 
vandenyną , buvo išpumpuota 
apie 40 - 170 tonų alyvos. Tai 
nėra didelis taršalų kiekis, tačiau 
tai yra didžiausias alyvos išsilie
jimas šio Kanados pakraščio is
torijoje. 1989 m. “Exxon Valdez” 
naftos tanklaivis prie Aliaskos 
krantų prarado alyvos apie 250 
kartų daugiau (42,000 tonų). 
Mėginimas bent kiek susemti 
alyvos buvo nesėkmingas. “Ter
ra Nova” alyvos klodai yra antri 
savo dydžiu po “Hybernia” klo
dų. Visa alyvos gamyba šioje 
stotyje yra laikinai sustabdyta, ir 
bus mėginama apvalyti gamtos 
taršą bei pašalinti visas alyvos 
išsiliejimo priežastis .

Pasaulio gamtos apsaugos 
kongresas Bangkok mieste, 
Thailand krašte, skatina Kanadą 
dėti pastangų išsaugoti šiaurini 
miškų (boreal) ruožą, kuris tę
siasi beveik per visas Kanados 
provincijas. Kongrese dalyvauja 
apie 5,000 atstovų iš įvairių 
kraštų. Manoma, kad bus nutar
ta reikalauti tinkamo planavimo 
miško kirtimui ir jo atsodinimui; 
popieriaus ir kitų miško medžia
gų perdirbimo įmonių kontrolės, 
alyvos bei dujų laukų tyrimų ir 
eksploatavimo priežiūros. Tai 
pirmas kartas, kai Kanados šiau
rės miškų ruožas užkliuvo gam
tosaugininkams. Kanados gene
ralinis direktorius gamtos apsau
gai Bob McLean pritaria kon
greso tikslams ir tiki, kad Kana
da tikrai atliks įsipareigojimus 
šioje srityje.

Didžiausias geležies fabri
kas “Steko Ine.” dėl nepadeng
tų pensijų įnašų ir įsipareigoji
mų savo tarnautojams susilaukė 
daugiau kaip bilijoną dolerių 
deficito, ir iki lapkričio 26 d. tu
ri rasti būdą apsiginti nuo ban
kroto paskelbimo. Bankrotinį

užstatą laiko vokiečių bankas. 
Šiuo metu Hamilton, Ont. “Stel- 
co” fabrikas gavo pasiūlymą iš 
Rusijos firmos “OAO Severstal” 
perimti šį fabriką su visais da
bartiniais darbininkais ir įsipa
reigojimais, investuojant 400 
milijonų dolerių. “Stelco” jau 
nuo sausio mėn. 29 d. dirba ban
kroto šešėlyje, bet vistiek padarė 
100 milijonų dol. pelno, taigi ji 
yra pelninga, tik įsiskolinusi. 
“Severstal” firmą kontroliuoja 
A. Mordashov, vienas turtin
giausių žmonių pasaulyje, val
dantis apie 4,5 bil. dolerių. Ru
sijoje jo vadovaujamos įmonės 
gamina mašinas, perdirba žalia
vas, turi transporto ir draudimo 
skyrius, dirba 130,000 darbinin
kų, iš kurių 40,000 geležies pra
monės daliniuose. “Stelco” di
rektoriai peržiūri Rusijos kapita
listo pasiūlą, neatmesdami gali
mybės gauti siūlymų ir iš kitų 
šaltinių.

Teisėja Lyse Lemieux, 26 
metus dirbusi Kvebeko aukš
čiausiame teisme rugpjūčio mė
nesį atsistatydino po to, kai bu
vo policijos sulaikyta neblaivi ir 
vairuojanti automobilį. Kaltę pri
pažino dar prieš teismą, ir buvo 
nubausta vairavimo teisių atėmi
mu trims mėnesiams, be tetu
rės turėti savo automobilyje au
tomatinį užraktą, neleidžiantį 
užvesti mašinos, jei vairuotojas 
yra gėręs alkoholio, ir 600 dol. 
pinigine bauda. Išėjusi į pensiją, 
kasmet gaus apie $160,000.

SPORTAS

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME IMAME
1.00% Taupomoji sąskaita
Iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term, indėlius 
1.20% už 270-364 d. term, indėlius 
1.50% už 1 m. term. Indėlius 
2.15% už 2 m. term. Indėlius 
2.60% už 3 m. term. Indėlius 
2.85% už 4 m. term. Indėlius 
3.20% už 5 m. term. Indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest. 
2.50% už 2 m. GIC invest. 
2.80% už 3 m. GIC invest. 
3.20% už 4 m. GIC invest. 
3.60% už 5 m. GIC Invest.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.00% RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
3.05% RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
3.60% RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.

už asmenines paskolas 
nuo....................... 5.25%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................4.30%
2 metų..........................4.60%
3 metų..........................5.00%
4 metų..........................5.50%
5 metų..........................5.60%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.25%

Darbininkų verbuotojas bu
vo apkaltintas ruošęs klastotus 
darboviečių dokumentus busi
miesiems imigrantams, tuo pa
keliant jų imigravimo galimybės 
punktus. Iki šiol dar nežinoma, 
kiek imigrantų pasinaudojo klas
totais dokumentais. Taip pat ne
žinoma, kiek pasipelnė apkaltin
tasis ir jį samdžiusi privati firma 
“Canada Job Network”, kuri 
kaltinamajam išmokėjo 70,000 
dol. už septynių mėnesių darbą. 
Nemanoma, kad tais dokumen
tais pasinaudoję imigrantai galės 
būti baudžiami ar deportuojami.

Malūnsparnių problema 
Kanados gynybos ministerijoje 
vis nesibaigia. Dabartiniai „Sea 
King“ malūnsparniai, kurie jau 
tarnavo Kanados kariuomenei 
ištisus 50 metų, yra anglų-italų 
firmos ir šiuo metu reikalauja 
iki 30 darbo valandų priežiūros 
kiekvienai skrydžio valandai. 
Naujieji “Sikorsky” malūnspar
niai būtų gaminami Stratford, 
CT valstijoje ir nuo 2008 metų 
lapkričio būtų pristatomi kas 
mėnesį Kanados karinėms pajė
goms per 28 mėnesius. Malūn
sparnių pilotas Victor Ruzgys 
nenori per daug anksti džiaugtis 
nauju pirkiniu, kol jis jų nepa-

Aušros žinios
- Moterų (nuo 16-19 metų ir 

vyresnėm) treniruotės vyksta pirma
dieniais nuo 8 v.v. iki 9.30 v.v. Fr. 
Redmond mokykloje. Visos besido
minčios kviečiamos dalyvauti.

- Metinis “Aušros” Kalėdų po
būvis įvyks antradienį, gruodžio 7, 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Kviečiame visus žaidėjus, trenerius ir 
tėvelius. Kaina-$5 šeimai.

- Daugiau informacijos apie klu
bą galima gauti internete www.- 
ausra.net. Jei turite klausimų, prašom 
siųsti e-paštu info@ausra.net. Inf.

Kas naujo Lietuvoje
- Medikai ir treneriai pareiškė, 

kad savo sportuojančių vaikų svei
kata turi pirmiausia rūpintis tėvai. 
Pareiškimas padarytas po šį rudenį 
staiga ištikusių mirčių. Kardiologe 
dr. A. Stirbienė teigia, kad dėl stai
ga sutrikusio širdies ritmo mirties 
numatyti neįmanoma.

- Europos vyrų rankinio čem
pionų lygos G grupės paskutinėse 
rungtynėse Kauno “Granitas-Ka- 
rys” nugalėjo Norvegijos San- 
deljordo komandą 26:25 ir užėmė 
III vietą.

- Kauno “Žalgirio” krepši
ninkas Martynas Andriuškevičius 
ūgiu jau pasivijo Arvydą Sabonį. 
Tikimasi, kad naujuoju milžinu 
Kaunas galės greitai didžiuotis.

- Klaipėdos miesto stadionas 
iki kitų metų rudens bus pagerintas 
neatpažįstamai. Pagal pasirašomą 
sutartį naujasis stadionas taps ne tik 
savivaldybės, bet ir sporto klubų 
nuosavybe. Inf.

matys savo bazėje. 1992 m. Ka
nada buvo pasiruošusi pirkti 50 
“Sikorsky” malūnsparnių, tačiau 
1993 m., perėmęs valdžią Jean 
Chretien nutarė, kad jie yra per 
brangūs, arba jo žodžiais tariant, 
tų “Cadillac” malūnsparnių Ka
nada negalinti pirkti.

Stokojant elektros energi
jos, jau prieš trejus metus buvo 
nutarta atnaujinti prie Ontario 
ežero veikiančius Pickering ato
minės energijos generatorius. 
Kanados energijos ministeris 
Dwight Duncan yra nusivylęs, 
kad numatytas pirmo generato
riaus atstatymas kainavo keturis 
kartus daugiau nei buvo sąma
toje numatyta. Antrosios turbi
nos atstatymas taip pat yra per
viršijęs numatytą 825 mil. dol. 
biudžetą 125 milijonais, ir šią 
vasarą numatytas jo atidarymas 
bus pavėluotas.

Buldogų “pitbull” veislės 
šunys Ontario provincijoje per 
90 dienų nuo įstatymo paskel
bimo turės būti registruoti, ne
šioti antsnukius, būti išoperuoti. 
Jų nebus galima importuoti į 
provinciją. Šios veislės šunys 
per daugelį metų yra sužeidę ir 
net nužudę žmonių, šunų bei ki
tų naminių gyvūnų. A.V.

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line 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) j LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą testamentuose 

ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: plrmad. ir trečlad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Telefonas veikia nuo plrmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.
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ROYAL
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

A 
U
S

V 
Ė

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

muminį
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukštą .kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ANTANAS GENYS

A1 • A imUT ID QUEEN SYRENA TRAVEL Z\ VI lt I ) F, I , I iŠ 133 Roncesvalles Avė. Toronto', Ont. 
1 M6R 2L2 Tel. 416-531-4800

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800 vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM ( RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
ausra.net
mailto:info@ausra.net
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:klfondas@on.aibn.com


DOSNI PARAMA
Kanados lietuvių katalikių 

moterų draugijos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius paaukojo 
$200 našlaičių kaimui “Vaiko 
tėviškės namai” paremti.

Šis kaimas yra tiesioginėje 
Vilkaviškio vyskupijos globoje. 
Kadangi valdžios skiriamos pa
ramos nepakanka, vyskupijos 
vadovybė dėkinga visiems rė
mėjams, padedantiems išlaikyti 
šią svarbią ir labai reikalingą 
instituciją. Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvilą savo laiške 
katalikių moterų darbuotojoms 
rašo: “Pirmiausia kuo nuošir
džiausiai dėkoju Jums ir visiems

< ?iš

MAIKA-LINA DREŠERYTĖ 
gimė ir ankstyvą vaikystę praleido 
LaSalle, Que., kur lankė “French 
Immersion” pradžios mokyklą ir 
Montrealio lituanistinę mokyklą. 
Persikėlus šeimai į Samia, ON, mo
kėsi “Errol Road” pradžios mokyk
loje ir “Northern Collegiate Institu
te and Vacational School”. Studi
javo Wilfrid Laurier universitete 
Waterloo, ON. Paskutiniuosius me
tus, kaip “exchange student” - Uni- 
versitė Francois-Rabelais Tours 
mieste, Prancūzijoje. 2004 m. spalio 
29 d. gavo “Honours Bachelor of 
Arts in Languages” diplomą (anglų, 

Juo
Arts m Languages” diplomą (angį v 
ispanų ir prancūzų kalbų). Siu: 
metu mokosi “University of Wes
tern Ontario”, Londone ir siekia 
“Bachelor of Education” laipsnio. 
Maika yra Petro ir Almos (Staske
vičiūtės) Drešerių duktė bei Graži
nos ir Vlado Drešerių ir Danutės ir 
a.a; Broniaus Staškevičių vaikaitė.

THINKING OF SUMMER ALREADY?
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair’s Direct 
Summer Flights from Toronto to Helsinki with convenient connections to 
Vilnius between June 12th and September 8th, 2005 are on sale now! Call 
your travel agent to book today!
Finnair also provides year-round service from New York with many con
venient connections from Canada, in addition to daily codeshare flights 
from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. to Helsinki and 
beyond. Don’t wait! Contact your travel agent now to take advantage of 
Finnair’s EARLY BIRD RATES!

www.finnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651 

aukotojams už paramą, teikiamą 
'Vaiko tėviškės namams’ šalia 
Marijampolės. Be jūsų pagalbos 
vyskupijai, bent jau šiuo metu, 
būtų labai sunku ar net neįma
noma ištesėti dėl šios įstaigos 
prisiimtus įsipareigojimus. Turi
me viltį, kad vyskupijos, savi
valdybės ir geradarių dėka kaip 
nors pavyks įveikti visus sunku
mus ir išlaikysime tuos namus, 
nors pradžia tikrai nelengva. 
Nežiūrint visų sunkumų, guo
džiamės viltimi, kad dėl tokio 
kilniaus tikslo, kaip jauno, ap
leisto žmogaus globa ir ugdy
mas, verta dėti visas įmanomas 
pastangas. Dievas teatlygina 
Jums ir visiems aukotojams už 
dosnią ir jautrią širdį”.

Aukas galima siųsti adresu: 
A. Sungailienė, 1 Aberfoyle 
Cres., Suite 1106, Toronto, ON, 
M8X 2X8, tel. 416 237-1761, 
arba deponuoti “Vaiko tėviškės 
namai” sąskaiton “Paramos” ir 
Prisikėlimo kredito kooperaty
vuose.

KLK moterų drugijos 
centro vaidyba

Keičiasi žmonės, bet nesikeičia 
nemari lietuvio dvasia, trokštanti 
gyventi laisvai ir nepriklausomai. 
Toji dvasia neša tėviškės žiburį iš 
kartos į kartą su atnaujintu ryž- 
tu’ (Antanas Rinkūnas)

Kun. Petras Šarka, OFM, gavęs teologijos bakalauro laipsnį Toronto 
universitete š.m. lapkričio 15 d. Nuotr. V. Stanevičienės

juozas (Joseph) NORKUS
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Ontario Vasagos lietuvių pensininkų klubo nariai, dalyvavę išvykoje į Barrie miestą. Nuo š.m. balandžio 
mėnesio - klubo įsisteigimo iki šiol valdyba surengė penkias išvykas Nuotr. K. Poškaus

Nugaros skausmai
Nugaros artritas pasireiškia ga

na stipriais nugaros skausmais. 
Ryte atsikėlus iš lovos pradėjus 
judėti, patartina sumažinti jude
sių greitį. Milijonai amerikiečių 
virš 65 metų amžiaus turi artritą 
ir dažniausia ligos forma yra oste
oartritas, kuris gali pažeisti įvai
rius sąnarius, ypač stuburo. Su 
amžiumi vyksta sąnarių pasikei
timai kremzliniuose paviršiuose. 
Jie dėvisi, nyksta ir sąnariniai 
paviršiai nepakankamai vilgomi. 
Sąnariams judant vienas kaulas 
pradeda trintis į kitą, ir tai su
kelia labai didelį skausmą.

Stuburo slankstelių kremzli- 

FinnniR Kanados lietuvių menininkų draugijos nariai ir jų kūrybos rodiniai 
Anapilio parodų salėje 2004.X.31 Mississaugoje. Iš k.: R. Rovas, B. 
Matulaitienė, K. Baliūnaitė
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nis paviršius gali susidėvėti am
žiaus eigoje, gali sutrupėti, su- 
plonėti ir kremzlei išnykus vie
nas kaulinis slankstelio pavir
šius trinasi į kitą. Išsidėvėjimo 
pasikeitimai ir prisidėjus užde
gimui, žmogus jaučia su kiek
vienu judesiu stiprius skausmus. 
Degeneraciniai pakitimai gali 
paliesti ir minkštąsias ląsteles - 
tarp slankstelinius diskus, tuo
met turime stuburo nugaros iš
varžas - diskozę. Vienas slanks
telis nuslysta nuo kito ir nugaros 
smegenys patenka į susidariusią 
tuštumą. Normaliai esant svei
kam stuburui, slankstelių diskai 
apsaugo stuburą - vertebrą nuo 
trynimosi vienas į kitą.

Kai įvyksta degeneraciniai pa
sikeitimai, stuburo centre esan
tis kanalas gali susiaurėti, be to, 
gali susiaurėti angos, pro kurias 
išeina iš stuburo nervinės šakne
lės. Dėl to atsiranda nuolatiniai 
skausmai nugaroje, kaklo srityje 
juosmenyje, strėnose, priklauso
mai kurioje nugaros stuburo sri
tyje yra išsivysčiusi degeneraci
ja. Stiprūs skausmai kartais pri
verčia žmogų atsigulti į lovą, 
nes tik ramybėje skausmas ap
rimsta, o pradėjus judėti vėl 
skausmas kartojasi.

Osteoartrito patologiniai pasi
keitimai nugaros stuburo slanks
teliuose ir nugaros smegenų ka
nalo susiaurėjimę sumažina an
gas, pro kurias .išeina nugaros 
smegenų nervų kamienas bei ner
vinės šaknelės ir sukelia spau
dimą tose vietose^ pro kurias jos 
išeina iš stuburo. “Spinal 
stenosis” - smegenų stuburo ka
nalo susiaurėjimas tai centrinės 
dalies susiaurėjimas. Kai disko iš
varža spaudžia stuburo slanks
telius, spaudžia išeinančias nervų 
šakneles. Jos sukelia skausmus, 
kurie keliauja per sėdmenis į koją 
einant ar stovint. “Spinal steno
sis” simptomai pagerėja atsisėdus

Lietuvių fronto bičiulių 
rinkimų į naują tarybą komi
sija, susidedanti iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, krei
piasi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB tarybą 
iki š.m. gruodžio 20 d., gavus 
kandidato sutikimą. Kan
didatų sutikimus siųsti LFB 
rinkimų komisijos pirmininkui 
dr. Petrui Rasučiui, 3808 W. 
66th Street, Chicago, IL 60629 
(USA). Taip pat prašo visus LF 
bičiulius siųsti kuo skubiau 
rinkimų komisijai savo adresus 
ir telefonus. Inf.

Amerikos lietuvių bendruomenėje
Krašto valdyba dažnokai ren

kasi posėdžiauti rytiniame pa
kraštyje, kur gyvena pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gust, sekr. G. 
Stankūnienė, vicepirm. A. Dzi- 
kas, E. Vaišnienė, L. Karosienė 
ir kiti valdybos darbuotojai. 
Krašto vaidyba gauna daugybę 
laiškų dėl informacijos, pagal
bos. dalyvavimo, ypač dabar ak
tualiais lietuviškos spaudos, fon
dų, parapijų, apylinkių reikalais.

Radijo valandėlėms ruošia
mos trumpos juostelės su progra
mom. 2006 m. įvyks Dainų 
šventė, kuri jau seniai buvo ir 
bus vėl atgaivinta.

Kitais metais taip pat sueis 
15 metų nuo Lietuvos laisvės at
gavimo sukaktis - planuojama 
kaip paminėti.

Skelbiamas konkursas apie 
LB apylinkių žiniasklaidą. Tai 
aplinkraščių, laikraštukų, tinkla- 
lapių sklaida. Terminas baigiasi 
gruodžio 31 d. 2004 m. Premi
joms yra paskirta $2000. Geriau
sią apylinkių žiniasklaidą premi
juos JAV LB krašto valdybos ir 
Lietuvos Tautinių mažumų ir iš-

ar pasilenkiant.
Kita artrito forma, kuri su

kelia stuburo uždegimą, kartais 
maišoma su nugaros osteoartri
tu. Yra ankilozinis spondilitas - 
sustingimas, dažniausiai jaučia
mas žemutinėje nugaros dalyje 
ir sėdmenyse. Laikui bėgant pa
veikti stuburo sakralinės juos
mens dalies slanksteliai gali su
sijungti - sukaulėti. Rezultatas - 
šita dalis nugaros nesilanksto; 
nelankstumas pasireiškia, kada 
išlipus iš lovos ryte jaučiamas 
sustingimas, kuris nepagerėja 
nei vėliau ir skausmai didėja ju
dant. Jei žmogus aptukęs ir rau
menys, ypač nugaros ir pilvo 
dalyje, yra nusilpę, sukelia blo
gą kūno laikyseną. Tikslią diag
nozę nustato rentgenas, rečiau
M. R.I. magnetinė rezonansinė 
priemonė, CT scan, kompiuteri
zuota tomografija, kaulų skana
vimas ir kiti tyrimai. Ypač jei 
simptomai progresuoja ir pa
cientas skundžiasi tirpimu galū
nėse, nejautra, tai gali būti ir ki
ta priežastis. Jūsų gydytojas už
sakys specifinius kraujo tyri
mus, kurie nustatys artrito rūšį.

Gydant osteoartritą, kuris 
paveikia nugarą, skausmui su
mažinti ir išlaikyti lankstumą 
nugaros slanksteliuose ir sąna
riuose yra skirtinų vaistų, kurie 
gali būti naudingi. Tai kremai: 
losjonai, gėlai, purškimo prie
monės (spray) nuo skausmų 
gaunami be recepto. Jie visi tei
kia laikiną pagalbą: pavyzdžiui, 
asperkremas, “sports” kremas, 
chemikalas triolanine salycilate, 
capsaicin... Bengay kremas ir 
kiti nesteroidiniai antiinflamaci- 
niai vaistai, kurie mažina ir 
skausmą. Aspirinas, ibuprofe- 
nas, (Advil, Motrin) Naproxen - 
Aleve gaunamus be recepto. Bet 
negalima jų naudoti, jei yra 
skrandžio žaizdų, kraujavimas, 
inkstų problemos, kraujo spau
dimas pakilęs. Reikia būti at
sargiems ilgiau naudojant bei 
didesnėm dozėm.

Kita klasė vaistų receptiniai. 
Cox-2, panašiai veikia kaip NS-
AD. Skrandžio ar žarnų krauja
vimas žymiai mažesnis. Yra ir 
kitų neigiamų poveikių - inkstų 
funkcijos sutrikimas, kraujo spau
dimo pakilimas.

Dar kiti vaistai be receptų: 
Acetaminophen - Tylenol. Šie 
vaistai gali sumažinti skausmą 
be rizikos kraujavimui, tik jie 
silpniau veikia prieš uždegimą. 
Galima skirti antidepresinius 
vaistus: Elavil, Aventil, Panelor, 
kurie pagelbsti miegui, tuo su
mažina chronišką skausmą.

K. A. Jučas, M.D.S.C.
(“Pensininkas”, 2004 m. 5 nr.)

eivijos departamento vertinimo 
komisija.

LB apylinkių žiniasklaidos 
pavyzdžius siųsti: Vida Bagdo
navičienė, T. Kosciuškos g-vė 
30, LT-1100 Vilnius, Lithuania, 
arba: G. Stankūnienė. 329 Cong- 
newauch Rd., Cos Cob, CT 
06807, USA.

D. Grajauskienė

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

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

PACE LAW FIRM

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

KLB Toronto apylinkės ta
rybos susirinkimas įvyko lap
kričio 25 d. Lietuvių Namų pa
talpose. Jį pradėjo su sveikini
mu Toronto LB apylinkės val
dybos pirm. D. Garbaliauskienė, 
kartu pakviesdama susirinkimui 
pirmininkauti J. Lasienę ir sek
retoriauti V. Ruškienę. Invoka- 
ciją sukalbėjo Prisikėlimo para
pijos klebonas kun. A. Simana
vičius, OFM. Susirinkimą žo
džiu sveikino KLB krašto val
dybos pirm. R. Žilinskienė, o 
raštu - naujasis Lietuvos garbės 
konsulas Toronte - L. Matukas. 
Praeito susirinkimo protokolą 
skaitė V. Ruškienė; jis priimtas 
be pataisų.

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė jos pirm. D. Garbaliaus
kienė. Šurengtas Vasario 16-to- 
sios minėjimas. Jame paskaitą 
skaitė G. Damušytė, ambasado
rė prie ŠAS(NATO) Briuselyje. 
Meninę programą atliko choras 
“Volungė”, vadovaujamas D. 
Viskontienės, ir Toronto lietu
vių jaunimo ansamblis “Ginta
ras”, vadovaujamas R. Karasie- 
jienės. Visi minėjimo dalyviai 
sėdėjo prie papuoštų stalų ir po 
minėjimo buvo pavaišinti. LB 
Toronto apylinkės nariai, ypač 
V. Taseckas, talkino rengiant 
Toronto Lietuvių spaudos atga
vimo šimtmečio minėjimą. Val

dyba prisidėjo prie išlaidų pa
dengimo. Valdybos pirmininkė 
atstovavo LB apylinkei įvairiuo
se renginiuose. Sparčiai ruošia
masi 35-tosioms Kanados lietu
vių dienoms, įvyksiančioms 
2005 m. gegužės 20, 21, 22 d.d. 
Toronte ir Mississaugoje. Susi
rinkime dalyvavo tarybos narių 
ir organizacijų atstovų bei sve
čių 23 asmenys. Apylinkės val
dybą sudaro: pirm. D. Garba
liauskienė, vicepirm. V. Šilinin
kas, sekr. V. Ruškienė, ižd. V. 
Taseckas, nariai — kleb. kun. A. 
Simanavičius, OFM, P. Saplienė 
ir K. Baliūnaitė; revizijos komi
siją- D. Steponaitienė, K. Rim
kienė ir A. Simanavičius.

Kruopščiai parengtą iždinin
ko V. Tasecko pranešimą per
skaitė V. Ruškienė (pats iždinin
kas negalėjo susirinkime daly
vauti). Metinių pajamų buvo 
$7,096, o išlaidų - $9,274. Biu
džetiniai metai baigti su $39,- 
369 likučiu.

Pridėtinį pranešimą padarė 
V. Kulnys, kritiškai apžvelgda
mas pernai Lietuvoje įvykusį 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimą, kartu siūlydamas sudary
ti atskirą komitetą, kuris rūpin
tųsi nutautėjimo problemomis. 
Diskusijose šiuo klausimu buvo 
įvairių nuomonių bei pastabų. 
Kelti ir kiti klausimai. Siūlyta 
įvesti rotacinę tvarką valdybos 
rinkimuose. Labai nusiskųsta, 
kad susirinkime dalyvavo mažai 
rinktų tarybos atstovų. Buvo pa
laikyta nuomonė, kad ir toliau 
Vasario 16-tosios minėjimo da
lyviai sėdėtų prie stalų ir būtų 
pavaišinti. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu.

Po trumpos pertraukos ir už
kandžių A. Nausėdas, Kanados 
lietuvių fondo valdybos pirmi
ninkas, su skaidrių pagalba pa
darė įdomų informacinį praneši
mą apie Kanados lietuvių fondo 
organizacinę tvarką, jo tikslus ir 
teikiamą visokeriopą finansinę 
paramą Lietuvoje bei išeivijoje. 
Tokie pranešimai daromi įvai
riuose lietuvių telkinuose, kad 
galėtų visuomenė plačiau susi
pažinti su šio fondo veikla. J.A.

http://www.finnair.com
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Anapilio žinios

- Šiuo Adventu pradedame 
Švč. Sakramento metus, kurie tęsis 
iki ateinančių metų Advento. Ska
tiname parapijiečius dalyvauti mū
sų šventovėje pirmųjų mėnesio 
penktadienių vakarais 7 vai. Mišio
se bei Šventoje Valandoje ir pagar
biai elgtis šventovėse, kuriose yra 
Švenčiausias sakramentas.

- Lapkričio 28, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 9.30 
v.r. Mišių metu įvyko kandidatų 
Sutvirtinimo sakramentui įvesdini
mo apeigos.

- Toronto kardinolo ganytoji- 
nis laiškas lietuvių kalba, parašytas 
Advento proga, yra padėtas prie 
šventovės durų.

- Lapkričio 20, šeštadienį, pa
krikštytas Stasio ir Irenos (Cirušy- 
tės) Maksimavičių sūnus Aleksas.

- Lapkričio 21, sekmadienį, 
pakrikštytas Algio ir Ingos (Venc- 
lovaitės) Ankų sūnus Erikas-Vincas.

- Pasiruošimo pamokos Pirma
jai Komunijai vyksta sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijos patal
pose.

- Gruodžio 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
7 v.v. Po Mišių - Šventoji Valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Gruodžio 12, sekmadienį, 
KLKM dr-jos skyrius švęs Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventę ir iškil
mingai su savo vėliava dalyvaus 11 
v.r. Mišiose. Po Mišių šventė bus 
tęsiama Anapilio parodų salėje. 
Meninę programą atliks L. Turūtai- 
tės vadovaujamas choras “Daina”, 
po to bus vaišės ir loterija.

- Adventinis susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje bus 
gruodžio 18-19 d.d. Susikaupimą 
ves Londono kleb. kun. Kazimieras 
Kaknevičius. Susikaupimo tvarka: 
gruodžio 18, šeštadienį, 11 v.r. Mi
šios su pamokslu (Anapilio autobu- 
sėlis tą dieną maldininkus paims 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties 10.30 v.r. ir parveš atgal po 
pamaldų); gruodžio 19, sekmadienį 
- pamokslai sekmadieninių Mišių 
metu. Išpažinčių bus klausoma abi 
dienas prieš ir po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
gruodžio 18, šeštadienį, 3 v.p.p. Su
sikaupimą ves Londono kleb. kun. 
Kazimieras Kaknevičius. Išpažin
čių bus klausoma prieš Mišias.

- Adventinis susikaupimas Wa- 
saga Beach miesto Gerojo Ganytojo 
šventovėje bus gruodžio 19, sekma
dienį, 2 v.p.p. Susikaupimą ves 
Londono kleb. kun. Kazimieras 
Kaknevičius. Išpažinčių bus klau
soma prieš Mišias.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 19, 
sekmadienį po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje.

- Mišios gruodžio 5, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Joną Valiulį 
(V metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Juliją Mackevi
čienę; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje gruodžio 4, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už Vėžauskų mirusius.

A. a. žmonos Aldonos Kė- 
žinaiticnės 16-jų mirties meti
nių prisiminimui vyras Vincas 
Kėžinaitis Tėviškės žiburiams 
aukojo $500.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Malonėki

te sugrąžinti pasirašytus įgaliojimus 
dėl mokinių nuotraukų panaudoji
mo mokyklos tinklalapyje. Dėkoja
me tiems tėveliams, kurie jau tai 
atliko.

- Aplankykite mūsų tinklalapį, 
Kaz. Sendos sukurtą - www.mairo- 
niomokvkla.net. Tenai rasite daug 
Maironio mokyklos ir aukštesniųjų 
lituanistinių kursų informacijos bei 
nuotraukų.

- Gruodžio 11 d. rengiama Ka
lėdų eglutė mokyklos auditorijoje. 
Mokiniai ruošiasi programai su vai
dinimėliais bei dainomis. Tai bus 
paskutinė diena mokykloje šiais 
metais. Mokslas toliau prasidės 
sausio 8 d.

- Visuotinis mokyklos ir litua
nistinių kursų tėvų susirinkimas 
įvyko lapkričio 27 d. Tėvų komi
teto pirm. Jurgis Kuliešius tarė žo
dį; Marius Rusinas vedė susirinki
mą, o Živilė Šelmienė sekretoriavo. 
Vedėja Aldona Šimonėlienė per
skaitė mokslo metų eigos prane
šimą, iš kurio paaiškėjo, kad turime 
235 mokinius. Buvo paminėti ren
giniai ir svečiai, aukos ir trūkumai, 
mokytojai, išeinantys ir pradedan
tys. Iždo pranešimą perskaitė Do
nata Puterienė. Pastebėta, kad To
ronto “Catholic District School 
Board” užmoka tik aštuoniems mo
kytojams algas, o mes turime ketu
riasdešimt mokytojų. Tėvų komite
to narių skaičius sumažėjo - iš 
revizijos komisijos pasitraukia Jur
gis Valaitis (vaikai jau užbaigė 
mokyklą). Ačiū Jurgiui už gerą dar
bą. Po diskusijų pirm. J. Kuliešius 
padėjojo visiems už apsilankymą.

Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmą Advento sekmadienį 

per 10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos jaunimo choras. Ateinantį 
sekmadienį giedos parapijos suau
gusių choras.

- Kun. Liudas Januška, OFM, 
81 m., 25 metus dirbęs šios parapi
jos vikaru, mirė praeitą sekmadienį 
lietuvių slaugos namuose “Labda
ra”. Laidojamas gruodžio 1 d. lie
tuvių Šv. Jono kapinėse Mississ- 
augoje. Lietuvoje paliko brolį ir se
serį su šeimomis.

- Šį penktadienį, kuris yra mė
nesio pirmasis, 7 v.v. vyks Mišios 
ir Šv. Valanda su palaiminimu. Pir
mais penktadieniais kunigai lanko 
ligonius ir senelius namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus. Pirmą 
mėnesio šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi Rožiniu! ir 
Mišiom 10.30 v.r.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus metinė šventė vyks šį sekma
dienį, gruodžio 5 d. po 12.15 v. Mi
šių parapijos salėj. Programoje - 
pietūs, trumpa meninė programa, 
kurioje pasirodys Ilonos Beresnevi- 
čienės pianino studijos mokiniai, 
loterija ir einamieji reikalai.

- Vienos dienos prieškalėdinis 
susikaupimas vyrams ir moterims, 
kurį ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, vyks parapijos patalpose 
gruodžio 11d. nuo 9 v.r. iki po va
karienės. Registruotis parapijos raš
tinėje ar pas skyriaus pirmininkę 
Ireną Vibrienę 416 533-0621.

- Gruodžio 6 d., 7.45 v.v. 
įvyks parapijos tarybos susirinki
mas, po kurio bus daromos visos ta
rybos ir atskirų sekcijų nuotraukos.

- Kalėdinis koncertas, kurį at
liks Klyvlando lietuvių parapijos 
“Exultate”, Toronto “Volungės” ir 
parapijos jaunimo chorai kartu su 
solistais ir instrumentalistais, įvyks 
gruodžio 12 d., 4 v.p.p. parapijos 
šventovėje. įėjimo auka - $10.

- Diakonas Jonas Šileika, 
OFM, lapkričio 30 d. grįžo į Lie
tuvą, o diakonas Arūnas Brazaus
kas, OFM, kartu su torontiečiu Rai
mundu Bukausku, OFM, š.m. gruo
džio 11 d. bus įšventinti į kunigus 
Kennebunkport’o lietuvių pranciš
konų vienuolyne.

- Žodis tarp mūsų knygutės 
lapkričio ir gruodžio mėnesiams 
yra padėtos šventovės prieangyje. 
Visi yra kviečiami jas įsigyti ir 
skaityti.

- Mišios sekmadienį gruodžio 
5: 8 v.r. už a.a. Petrą Sidarą; 9 v.r. 
už a.a. Juozą Mačiulį - 24 metinės; 
10.45 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, už a.a. kun. Alfonsą 
Bumbulį - 1 met., už a.a. Aloyzą ir 
Stasę Viskontus ir Gintą Kaledins- 
ką 12.15 v.p.p. už a.a. Mykolą 
Gegužį.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį antrosios Ad

vento pamaldos su Šv. Komunija 
9.30 v.r. bei tikybos pamokos vai
kučiams. Po pamaldų, 11 v.r. Lietu
vių Namų seklyčioje įvyks konfir- 
mantų pamoka.

- Lapkričio 27 d. Šv. Jono ka
pinėse, Mississaugoje buvo palai
dotas Jokūbas Kregždė, gimęs 1908 
m. kovo 9 d. Lietuvoje, miręs lap
kričio 21 d. Euclid, Ohio, sulaukęs 
96 metų amžiaus. Velionis paliko 
liūdinčią dukrą Aldoną Cytraus, se
seris Lietuvoje ir plačią Yčų šeimą 
Toronte.

Lietuvių liuteronų Išgany
tojo parapijos Moterų draugi
ja, sveikindama 7Ž šv. Kalėdų 
proga, laikraščio leidybą parėmė 
$400 auka. TŽ leidėjai nuošir
džiai dėkoja už reikšmingą pa
ramą.

A. a. Broniaus Staškevi
čiaus atminimui žmona Danutė 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Juozui Blekaičiui mi
rus, užjausdama jo žmoną K. 
Blekaitienę ir jos šeimą, Magda
lena Vaitonienė Tėviškės žibu
riams aukojo $25.

A. a. Jono Dervaičio dvejų 
metų mirties atminimui Kovai 
su vėžiu ir džiova sergantiems 
neturtingiems vaikams Lietuvo
je žmona Kunigunda, vaikai ir 
vaikaičiai aukojo $200. M. P.

Muziejaus-archyvo žinios
- Jeigu turite svečių švenčių 

metu, kviečiame jiems parodyti 
muziejų, kur yra meniškų Lietuvos 
nuotraukų paroda, taip pat šv. Jono 
parapijos senų nuotraukų ir karinių 
medalių bei uniformų paroda. Yra 
ir vitrina su istorinėm Lietuvos 
krepšinio nuotraukom, taip pat vit
rina, kurioje yra Dariaus ir Girėno 
vežtas laiškas bei 1933 m. žurnalų 
straipsniai apie lakūnus. Muziejaus 
lankymo valandos: sekmadieniais 
10.30 v.r. - 11 v.r. ir 12 v.d. - 6 v.v.; 
pirmadieniais 1 v.p.p. - 8 v.v.

— Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $50 - Kazys ir Vilma 
Gapučiai; $1,000 - Prisikėlimo kre
dito kooperatyvas; $5,000 - Geno
vaitė (Jean) Kuzmienė.

Vlado Pūtvio kuopos šauliai ir Lietuvos karininkai prie Lietuvos kankinių šventovės, dalyvavę Kariuomenės šventės 
Mišiose. Iš k.: J. Rovas, prel. J. Staškevičius, K. Paznėkas, vyr. Itn. T. Nutautas, M. Petronis, pik. Itn. A. Plieskis, Z. 
Jonikienė, pik. Itn. V. Gilys, T. Gražulienė, I. Pečiulienė, P. Jonikas, pik. Itn. V. Eidukas, V. Baltrušaitienė, pik. Itn. 
V. Kiveris, I. Paznėkienė ir V. Pečiulis

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu lai
kotarpiu bus atidaryta nuo 
lapkričio 21 iki gruodžio 5 d. 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. 
Bus galima sutvarkyti prenu
meratas, sumokėti skolas, įteik
ti kalėdinius sveikinimus, užsa
kyti TŽ kaip dovaną savo 
bičiuliams.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo Tėviškės žiburiams:

$100 - Eugenijus ir Genovaitė 
Kuchalskiai, Birutė, Jonas Lukšiai 
su šeima, Tillsonburg, Ont., Ado
mas ir Kristina Biretos, Haris ir 
Gražina Lapai; $50 - Martynas ir 
Nelė Jonušaičiai, Valentinas Poš- 
kaitis, Feliksas Mockus ir vaikai 
Jonas, Vytas ir Lina, Marytė Gen- 
čiuvienė; $40 - Irena Kaliukevičie- 
nė, Levutė ir Vladas Pevcevičiai; 
$35 - Ramutė ir Jeronimas Pleiniai; 
$30 - Marta ir Albinas Radžiūnai, 
Elena Kišonienė, Elena ir Kazys 
Gudinskai, Hamilton, Ont., Vincas 
Kėžinaitis, Hamilton, Ont., Sofija 
Skučienė ir sūnus Zigmantas, Mont
real, Que., Juozas Zazeckas, Cam
bridge, Ont., Antanas Laugalys, 
Cambridge, Ont., Stasė ir Jonas Na- 
ruševičiai, Carignan, Que., Elena 
Žulienė, Vanda Jasinevičienė, Al
dona ir Jonas Kutkos, Welland, 
Ont., Elena Bersėnienė ir vaikai; 
$25 - Juozas Krištolaitis, Hamilton, 
Ont., Ona ir Zigmas Girdauskai, 
Erna ir Justinas Šimkai, Povilas 
Kanopa, Hamilton, Ont., Gražina 
Strimaitienė, Juozas Rovas, O. L. 
Rimkai, Nina Balčiūnienė, Bronė 
Žiobienė; $20 - Birutė Abromaitie- 
nė ir dukra Angelė, Irena Baltakie
nė ir sūnūs Linas, Vitas ir Algis, 
Irena ir Algis Žemaičiai, Liuda ir 
Zigmantas Mockai, Rodney, Ont., 
Eugenija Kripienė, Vanda ir Petras 
Šidlauskai, Hamilton, Ont., Danutė 
Staškevičienė, Verdun, Que., Liu
das ir Salomėja Olekai, Paulina ir 
Ignas Geniai, Sault Ste Marie, Ont., 
Jeronimas ir Irena Birštonai su šei
ma, Stayner, Ont., V. Kolyčius, Tu
šė Zaleskienė, Elena ir Stasys Kuz
mickai, Algis ir Kazė Poviloniai, 
Bronė ir Jonas Akelaičiai, Vida ir 
Vytas Paškai, Albina Augaitienė ir 
šeima, Aldona Valadkienė, Liudvi
ka Morkūnienė, Stasys Janavičius 
ir duktė Kristina, Antanas, Stasė 
Zimnickai ir sūnus Aleksas, Birutė 
Kazlauskaitė, Valė, Vincas, Kristi
na ir Jonas Balionai, Alfonsas ir 
Ona Budininkai, Hamilton, Ont., A. 
Kanapka, Wasaga Beach, Ont., Vil
ma, Kaz. ir Paulius Gapučiai, Jo
nas, Bronė Greičiūnai ir šeima, 
Newmarket, Ont.; $15 - Eleonora 
ir Leonas Rudaičiai, Rita ir Jean - 
Louis Renaud, Ottawa, Ont.; $10 - 
Stella ir Juozas Miškiniai, Niagara 
Falls, Ont., Juzė Žulienė, P. Žibū- 
nas, Anastazija Gaidelienė, Birutė 
ir Petras Daržinskai.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 28 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 190 svečių.
- Šiemet Lietuvių Namuose 

bus rengiamas Naujų metų sutiki
mas. (Plačiau kt. nr.).

- Lietuvių Namų valdybos na
rių posėdis - gruodžio 8, trečiadie
nį 7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- Svetainei “Lokys” reikalin
gas tarnautojas (barmenas) dirbti 
pilną laiką. Kreiptis į LN vedėją 
raštinėje arba skambinti tel. 416 
532-3311.

- LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų, naujai išleistų 
knygų iš Lietuvos. Norintieji knygų 
pasiskolinti prašomi skambinti tel. 
416 769-1266. Taip pat tuo pačiu 
telefonu teirautis apie naujai gautas 
vaizdajuostes.

- Svetainėje “Lokys” galima 
gauti medaus, duonos ir kitų lietu
viško maisto gaminių. Teirautis tel. 
416 534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, vei
kia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: po 

$100 - K. Zabiela ir E. Zabiela. 
Slaugos namų komitetas dėkoja 
visiems už aukas. Jos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

KVIEČIAME j 19-ąjį 
Prisikėlimo parapijos ir “Volungės” choro 

Kalėdinį koncertą - susikaupimą

gruodžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos šventovėje

DALYVAUJA:
SVEČIAI iš Klyvlando, OH, Dievo Motinos Marijos 

Nuolatinės Pagalbos parapijos choras “EXULTATE”, 
Prisikėlimo parapijos jaunimo ir “VOLUNGĖS” chorai, 

» instrumentalistai. . . »sr Auka-10dol. Z

AMERIKOS 00L G.I.C.
MOKAME

1.25%
už 1 metų indėlius

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Road, Toronto 
Tel. 416/532-3400

2185 Stavebank Road, Mississauga 
Tel. 905/566-0006
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Česlovui Senkevičiui, Tė
viškės žiburiu redaktoriui, ilga
mečiam spaudos darbuotojui ir 
autoriui, Čikagoje lapkričio 21 
d. buvo įteikta Lietuvių rašytojų 
draugijos (LRD) 2004 m. litera
tūrinė premiją už knygas Ketvir
toji upė ir Penki taškai. Kita 
premija buvo įteikta Vaikų rašy
tojui, poetui Stasiui Džiugui, už 
knygą Kiškis neša dovanų. Pre
mijų mecenato - Amerikos Lie
tuvių fondo atstovas įteikė pre
mijas Čiurlionio galerijoje įvy
kusioje šventėje. Apie rašytojo 
Č. Senkevičiaus kūrybą kalbėjo 
LRD pirmininkė Stasė Peterso
nienė, ištraukas skaitė Sofija Je- 
lionienė. Platesnis šventės apra
šymas bus kitame TŽ numeryje.

KLB krašto valdyba pa
skyrė Tėviškės žiburiams $ 1,500 
auką spaudos veiklai paremti. 
Leidėjai dėkingi už stambią 
paramą.

KLB žinios
XIX KLB Krašto tarybos su

važiavime buvo išrinkta nauja 
KLB Krašto valdyba. Lapkričio 
17 d. valdybos posėdyje buvusios 
valdybos nariai atsisveikino ir per
davė pareigas naujajai valdybai, 
kuri pasiskirstė pareigomis: Rūta 
Žilinskienė - pirmininkė, Vida 
Stanevičienė • - vykdomoji vice
pirmininkė ir švietimo komiteto 
pirmininkė, iždininkas - Arūnas 
Morkūnas, sekretorė - Rima Že
maitytė; komisijos: kultūros - Al
girdas Vaičiūnas, visuomeninės 
veiklos - Elona Punkrienė, socia
linių reikalų - prel. Edis Putrimas, 
specialių projektų - Petras Meikle- 
john, ryšiams su apylinkėmis - 
kun. Vytas Staškevičius, elektro
ninių ryšių - Matas Stanevičius; 
Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkas - Saulius Simo- 
navičius, Kanados apygardos 
sporto atstovas - Rimas Kuliavas. 
Paskirti atstovai į Kanados lietu
vių fondo tarybą: Rūta Žilinskie
nė, Matas Stanevičius, Vida Sta
nevičienė ir kun. Vytas Staškevi
čius. Buvusios kadencijos valdy
bos nariams už jų darbą buvo pa
dėkota gėlėmis. Pirmame valdy
bos posėdyje ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas į KLB Krašto ta
rybos rezoliucijas - gaires ir Revi
zijos komisijos pranešimą XIX- 
jame suvažiavime. Valdyba tikisi, 
kad kitam posėdžiui gaus pasiūly
mų naujai paruoštiems KLB nuo
statams. Tarybos nariai yra įsipa
reigoję juos prisiųsti per 30 dienų 
nuo Tarybos suvažiavimo. Inf.
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A. a. Algio Valiūno atmini
mui, Feliksas Mockus Tėviškės 
žiburiams aukojo $30.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $50 aukojo V. Poškaitis.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $200 - 
Z. Vaičeliūnienė (a. a. Juozo Vai- 
čeliūno XII mirties metinių pro
ga); $100 - L. Morkūnienė.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventės minėjimas, ku
rį rengė Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa, įvyko sekmadienį 
lapkričio 21. Kuopos šauliai ir 
Lietuvos karininkai, kurie mo
kosi Camp Borden bazėje, daly
vavo su vėliavomis 11 v.r. 
Mišiose Lietuvos kankinių šven
tovėje. Pagrindinis minėjimas 
įvyko Lietuvių Namuose. Jį pra
dėjo Irena Paznėkienė, įnešus 
vėliavas, sugiedojus Kanados 
himną, pagerbus žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Invokaciją su
kalbėjo Išganytojo parapijos 
klebonas kun. Algimantas Ži
linskas. Minėjimo oficialią dalį 
pradėjo šaulių kuopos vadas 
Vytautas Pečiulis. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Krašto apsaugos 
savanoriškų pajėgų vadas pik. 
Itn. Antanas Plieskis. Po to 
trumpai apie savo tarnybas kal
bėjo: KAM Gynybos štabo 
skyriaus viršininkas pik. Itn. 
Valdas Kiveris, KAM Gynybos 
štabo viršininko padėjėjas pik. 
Itn. Vytautas Gilys, Lietuvos ka
riuomenės centrinio Pabradės 
poligono vadas pik. Itn. Vidas 
Eidukas ir Lietuvos kariuome
nės Vytauto Didžiojo Jėgerių 
bataliono “A” kuopos 4 koman
dos vadas vyr. Itn. Tomas Nu
tautas. Minėjime dalyvavo ir 
KAM Viešųjų ryšių departa
mento skyriaus viršininkas Ma
rius Alekna. Buvo pristatyti Ne
priklausomos Lietuvos karinin
kai: 1936 metų 17 laidos kavale
rijos dimisijos kpt. Eliziejus 
Šlekys, 1938 metų 19 laidos Itn. 
Stasys Grigaliūnas, 1938 metų 
laidos artilerijos Itn. Herbertas 
Stepaitis ir 1940 metų 21 laidos 
artilerijos Itn. Jonas Poška. 
Sveikinimo kalbas pasakė naujai 
paskirtas Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Liudas Matukas 
ir KLB krašto valdybos pirmi
ninkė Rūta Žilinskienė. Meninę 
dalį atliko Toronto vyrų choras 
“Aras”, vad. Lilijai Turūtaitei. 
Minėjimas baigtas KLB Toronto 
apylinkės valdybos vicepirmi
ninko Vidmanto Šilininko padė
kos žodžiu ir Tautos himnu. Inf.

Solisto Antano Keblio kom
paktinių plokštelių kolekcijos sutik
tuvės įvyks š.m. gruodžio 5 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje 12.30 
v.p.p. Renginyje sol. Antanas Keb- 
lys atliks dainų pynę, jam akompa
nuos muz. Aleksandras Stankevi
čius. Ta pačia proga A. Stankevi
čius pristatys Kalėdinių giesmių 
kompaktinę plokštelę. Rengėjas

Gytis Niedvaras, tėvui Bro
niui padedant, pastatė puikų meniš
ką naują kryžių prie Aušros Vartų 
šventovės. Prel. E. Putrimas šį 
kryžių pavasarį pašventins.

Baltiečių menininkų parodo
je lapkričio 27-28 d.d. dalyvavo 22 
menininkai, septyni iš jų - lietuviai: 
Natalija Jakonienė, Aldona Morkū
nienė, Raimundas Piešina, Alvyra 
Povilaitienė, Leonas Šablauskas, 
Ina Varkala ir Jonas-Gytis Vaza- 
linskas. Parodą atidarė Romas Ver- 
byla šeštadienį lapkričio 27, 5 
v.p.p., pasveikino svečius ir pristatė 
visus parodoje dalyvaujančius me
nininkus.

Programą atliko “Southshore 
Saints” 15-kos vyrų “Barber Shop” 
choras ir jų dainuojantis dirigentas 
Alan Briand. Choras padainavo 11 
dainų. Su jomis supažindino Harol
das Celtorius. Šio choro dalyviai 
savo dainą skiria šalpai - Mont- 
realio Vaikų ligoninei. Šia proga 
surinkta $318 aukų.

Paroda buvo puikiai išdėstyta - 
užteko vietos ir erdvės laisvai ap
žiūrėti menininkų kūrinius, pasėdėti 
prie dailiai padengtų stalų su puo
deliu kavos, pyragu ir pasivaišinti 
vynu bei sūriu. Šalia įėjimo aukų 
buvo galima įsigyti turtingos loteri
jos bilietų. Paroda uždaryta sekma
dienio popietę.

Vaiko tėviškės namams a. a. 
Stasės Stankevičienės atminimui 
Irena ir Lydija Latvaitis aukojo 
$100, o Jūratės Pauliukonytės- 
Gemtlesk vienerių mirties metinių 
prisiminimui Nijolė ir Adelė Jung- 
meisteris paaukojo $125.

A. a. Edvardas Vaičekaus
kas, 71 m. amžiaus, mirė lapkričio 
24 d. Po gedulinių Mišių Aušros 
Vartų šventovėje lapkričio 26 d. pa

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

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

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

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

Šv. Jono lietuvių kapinių 
Kelių asfaltavimo vajui $100 
aukojo L. V. Pevcevičiai.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams aukojo $100 
- A. T. Sekoniai; $50 - V. Poš
kaitis.

A. a. Aloyzo Rūtos atmini
mui pagerbti Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems neturtin
giems vaikams Lietuvoje auko
jo: $50 - E. R. Girdauskai, O. Z. 
Girdauskai; $25 — B. T. Stanu- 
liai; $20 - E. H. Stepaičiai, E. 
Bersėnienė, V. Lėverienė, P. B. 
Sapliai, A. O. Baltrūnai; $10 - 
V. Birštonas, O. Juodišienė, S. 
E. Kuzmickai, T. Kobelskienė.

Danutė K. ir Monika P.
Redakcijoje gautas laiškas 

iš Lenkijoje gyvenančios šei
mos. Jos motina lietuvaitė rašo 
jame apie šeimą ištikusią nelai
mę - sūnaus paralyžių, sunkią 
dukters ligą ir prašo finansinės 
pagalbos. Adresas: Aniela Dęb- 
kowska-Kupstaite, Kalino’wka 
Koščielna 53, 19-120 Knyszyn, 
woj. Podlaskie Poland. Tiksles
nių žinių apie tą šeimą redakcija 
neturi. Prie minėto laiško pridėti 
gydytojų pažymėjimai.

IŠNUOMOJAMAS rūsyje 1 mie
gamojo butas High Park rajone. 
Skambinti tel. 416 769-3311.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

ATLIEKU VERTIMUS iš lietu- 
vių kalbos į anglų, prancūzų ar 
ispanų kalbas; taip pat iš tų kal
bų į lietuvių kalbą. Dirbu sąžinin
gai ir greitai. Kaina - sutartinė. 
Gintautas Kaminskas kamouras- 
ka3@sympatico.ca tel./fax (514) 
695-0193.

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

laikai sudeginti ir bus vėliau palai
doti greta anksčiau mirusių tėvų, 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi žmona Aldona, sūnus, duktė 
ir daug draugų bei artimųjų. D. S.

Montrealio lietuviška Kalėdi
nė radijo programa bus girdima 
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., nuo 
5 v.p.p. iki 7 v.v. per CFMB stotį 
banga 1280AM, ir per internetą 
www.cfmb.ca. L. S.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Naujai sukurtas dainos vie

netas “Spirgučiai” mūsų šventovėje 
giedojo pirmą kartą sekmadienį 
lapkričio 28, per 11 v.r. Mišias. 
Chorą sudaro trys jaunos motinos, 
kurios dainuoja ir dainos grupėje 
“Melodija”, ir 6 vaikučiai, jų vaikai 
nuo 7 iki 9 metų. Bevažiuodamos 
automobiliu per miestą jaunos mo
tinos pradėjo dainuoti su savo vai
kučiais. Tada vargonininkas Alek
sandras Stankevičius pasiūlė steigti 
vaikučių chorą. Ir štai sekmadienį 
“Spirgučiai” giedojo kelias gies

mes taip gražiai, kad po Mišių pa
rapijiečiai sukėlė ovacijas - stipriai 
plojo. “Melodija” yra pakviesta pa
sirodyti St. Petersburg, Floridoj, 
sausio mėn. pabaigoje ir Toronte 
Tėviškės žiburių popietėje balan-

Kariuomenės šventės minėjime 
Montrealyje lapkričio 23 d. Auš
ros Vartų par. salėje kpt. Rai
mundas Ardavičius taria žodį

Nuotr. A. Staškevičiaus

Montrealio lietuvių 
kredito unija

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - J. Valiukienė; 
$100 - J. L Nacevičiai, V. K, 
Gapučiai.

Prof, habil. dr. Stanislovas 
Baranauskas su žmona Rima, 
lydimi Nijolės Bates, lapkričio 9 
d. lankėsi Tėviškės žiburiuose, 
paliko $40 auką svečių knygoje 
įrašė linkėjimus “toliau sėkmin
gai dirbti šį naudingą darbą tau
tos labui”. Profesorius yra Tė
viškės žiburių skaitytojas, dėsto 
Lietuvos Žemės ūkio universite
te, torontietė Nijolė Bates - jo 
sesuo.

Nori susipažinti su moterimi 
Kanadoje 39 metų lietuvis. Rašyti 
Kęstui Vasiliauskui, Tilžės 24A 
Šilutė, LT 99186. Telefonas 370 
658 63824.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas);

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti I>ct kuriuo laiku tel. 416 503-1687.
TORONTO AUTOMATION SYS- 
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

http://www.mairo-niomokvkla.net
mailto:kamouras-ka3@sympatico.ca
http://www.cfmb.ca

