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Draugų beieškant 
Paprastai draugystė yra paremta kokiu nors vienodu

mu ar panašumu. Skirtingiems draugauti neįmanoma. 
Draugystės net nepradedamos matant ryškius skirtingu
mus. Sito normaliai laikosi pavieniai asmenys, žmonių gru
pės ir net valstybės. 

P
ASTARŲJŲ draugystės remiamos politiniais, eko
nominiais, kariniais sumetimais bei bendra valdymo 
strategija. Daugelis jų nenuoširdžios, dirbtinos, ap

skaičiuotos ir, žinoma, atsargios, ypač tais atvejais, kai 
draugavimą siūlo galingesnis. Bet pasitaiko, kad silpnesnis 
tiki~i galingesnio draugystės ir viską daro, kad tokia atsiras
tų. Sitokios pastangos dažnai stabdo savarankiškumą, ini
ciatyvą, planavimą bei visus kitus svarbius reikalus, kurie 
priklauso nepriklausomybės statusą turinčioms šalims. O 
blogiausia, kai mažesnis ir buvęs daugelį metų okupuotas 
užsimano savo buvusį priešą paversti draugu, kaip neperse
niausiai siūlė buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministeris 
Povilas Gylys, lyg jam staiga būtų pratrūkusi gili krikščio
niška išmintis - gerumu nugalėti blogį? Gal kada ir tarp
valstybiniuvose santykiuose ši kilni mintis turės kokios nors 
reikšmės. Siuokart ji, deja, neveikia. Politinis gyvenimas ir 
iš jo kylantys įvykiai nūdien rodo visai ką kita. Patvirtina 
tai ir primena visai netolima praeitis - nuolaidos Hitleriui 
sukėlė Antrąjį pasaulinį karą, Maskvos ultimatumo priėmi
mas sovietinę Liet)lVOS okupaciją prieš pasaulį pastatė 
migloton švieson. Siuo metu vis dar besirūpinant santy
kiais su ilgamečiu okupantu, besvarstant už ir prieš nu
skriaustai Lietuvai atlyginimo klausimus, politologų siūly
mai neerzinti Maskvos, primirštant tą vieniems "gerą", ki
tiems siaubingą praeitį, atsiduoda neatsakingumu. Draugų 
"darymas" ar dirbtinis jų ieškojimas vargu ar geroje poli
tikoje iš viso priimtinas, kai valstybiniai reikalai tvarkomi 
kitokiomis ne draugavimo nuostatomis ir normomis. 

Y RA tikra, kad lietuvių požiūriai į buvusį ilgametį 
okupantą nėra (ir negali būti) vienodi. Tie, kurie 
dėl tos okupacijos turėjo patys ar jų artimieji nu

kentėti, arba tie, kurie dėl jos buvo priversti palikti savo 
gimtąjį kraštą, į ją žiūri vienaip, o viso to neišgyvenę -
kitaip. Gimę ir augę po Stalino mirties, kai priespauda jau 
buvo sušvelnėjusi, apie tą praeitį atsiliepia savo patirtimi. 
O ką jau bekalbėti apie buvusius partijos narius? Pastarieji 
net siūlo pamiršti lietuvių tautai padarytą skriaudą, iš viso 
mažiau kalbėti apie praeitį, o tik žiūrėti, kas dedasi dabar. 
Aišku, tokio ar panašaus požiūrio poveikyje negalėjo būti 
atlikta desovietizacija bei įvykdyti kiti svarbūs uždaviniai 
atstačius nepriklausomybę. Taip ir liko seni daiktai naujuo
se rėmuose. Tai būdinga ne tik Lietuvai, bet ir visiems 
kitiems iš sovietinės imperijos išsivadavusiems kraštams. 
O pati okupantė, dabar Rusija, bando kurti kažkokią savos 
rūšies demokratiją, arba tuo tarpu visaip dangstytis, neiš
vengiamai bendraudama su Vakarų pasauliu. Tai supran
tama, nors ir nepateisinama. Staigus ir masinis žmonių psi
chologinis virsmas vargu ar iš viso įmanomas. Užtat dauge
lyje atvejų ir pakantumas reikalingas. Tačiau būtų naivu ti
kėti, kad ir per ilgesnį laiką buvęs patyręs okupantas taps 
draugu, jei tik jam bus pataikaujama, nuolaidžiaujama. Zi
noma, galima rodyti gerą valią, bet iš to ko nors reikšmin
gesnio tikėtis būtų nerealu. Santykiams su kaimynais nu
statinėti paprastai vartojama diplomatija. Ji gera, jei lanks
ti, bet kartu ir principinga. Valstybės reikalų vairuotojus 
visuomenė vertina ne pagal tai, ką jie sako ar žada, bet pa
gal tai, ką jie padaro. Lietuva - parlamentinė respublika. 
Salies valdymo ir jos santykių su kaimynais linkmė didžiąja 
dalimi pt}klauso nuo seimo. Taigi - nuo rinkėjų. Tai įsidė
mėtina. C.S. 
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Kasdieninė Lietuva 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Beskaitant šiandieninę Lie
tuvos spaudą, dažnai tenka 
kristi į pesimizmą. Atrodo, 
kad nieko gero neatsitinka 
Lietuvos valstybėje: vagys, 
plėšikai, žmogžudžiai, savižu
džiai, valdžios tarnautojai pa
skendę korupcijoje. Taip gal
vojau važiuodamas Lietuvon. 

Bet skrisdamas turėjau 
progos pasikalbėti su kelei
viais. Ypač įdomu buvo pa
kalbėti apie dabartinę Vokie
tiją su vienu Frankfurto uni
versiteto profesoriumi. Nu
stebau, kad po 50 metų ne
kalbėjimo galėjau gerai varto
ti vokiečių kalbą. Buvau pa
girtas, bet, turiu prisipažinti, 
kad anglicizmai truputį kankino. 

Pasikalbėjus su svetim
taučiais ir grįžus į amerikietiš
ką kasdienybę (laikraščiai ir 
TV), reikia pripažinti, kad pa
našios bėdos apėmusios di
desnę dalį pasaulio. 

Amerikoje baisi korupci
ja, žmogžudybės, paskutiniu 
metu net mokyklose. Savižu
dybės kyla nepaprastu greičiu 
Amerikos moisYklose, taip pat 
ir Europoje. Zudosi turtingų 
tėvų vaikai. Kaip Lietuvoje, 
savižudybių priežastis - religi
nio auklėjimo trūkumas, savi
žudžiai nepažįsta Kristaus 
evangelijos. Tokie ir Lietuvoje 
mokyklose vengia religinių 
pamokų, jų tėvai nekreipia 
dėmesio į religiją. 

Būdamas Lietuvoje paste
bėjau, kad provincinė spauda 
daugiausia komunistų ranko
se. Katalikų Bažnyčia ir kuni
gai puolami be pertraukos. 
Kunigas krikšto tėvais nepri
ima susidėjusios poros - di
džiausias skandalas tęsiasi be 
galo. Kitas kunigas laidotuvė
se nepriima šventovėn savižu
džio karsto. Abu kunigai lai
kosi Bažnyčios kanonų, bet 
laikraščių kurstomi jie smar
kiai parapijiečių puolami. Pa-

gal laikraščius, kiti kunigai, 
matyt, į bažnyčios įsakymus 
nekreipia dėmesio, priima sa
vižudžius šventovėn ir leidžia 
susidėjusiems būti krikšto 
tėvais. 

Užkalbinau porą kunigų. 
Vienas iš jų man papasakojo 
aiškiai, kas dabar dedasi Lie
tuvoje. Pagal jį, kadangi Baž
nyčia smerkia susidėjusių gy
venimą ir abortus, dabartinė 
spauda Katalikų Bažnyčią 
puola žiauriau negu SSSR 
laikais. 

Lietuvos spauda spėjo 
purtyti mane, aš pradėsiu 
šaukti: reikia Lietuvai naujo 
padoraus dienraščio! Paskuti
nis padorus dienraštis Lietu
vos aidas iki šiol spausdindavo 
religinių ir patriotinių straips
nių, daug rašydavo prelatas 
Alfonsas Svarinskas. Redak
torius Algirdas Pilvelis staiga 
trenkė bombą. 

Nukelta į 4-tą psl. 



2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.XI.14 Nr. 46 

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 Canada. 
Tel. 905 275-4672 • FAX 905 290-9802 

E-mail: tevzib@pathcom.com • www.tzib.com 
Agreeipent No. 40012376 PAP Registration No. 09408. CPM 1001760. 
LEIDEJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai". 
REDAGUOJA: vyr. red. prel. dr. Pr. Gaida, red. Č. Senkevičius red R 
Sakal~it~Jonaitienė, t~chninė red. V. Tumosienė. Metinė prenu:nerata ~ 
$50, remeJO - $60, garbes - $70. Oro paštu į užjūrius - $170 paprastu paštu 
- $60. Amerikoj - JAV dol. ' 
~eičiant adresą kreipt~s ~ "'I_'Ž" ~dminist~~ciją. Už skelbimų turinį redakci
ja _ne_ats~o. ~a~kraš_č1_a1 ~a1s?_m~ redakc1~os nuožiūra. Bendradarbių pasi· 
ra_~! s~a;psm~1.nebutm~1 re1sk.ia redakcijos nuomonę. 
TeVIs~es z1buria.1 (The L1ghts ofHomelandl is published weekly by the Li
thuam':1° ~anadian R.C. Cultural Society "Ziburiai", Inc. 
Subscnpt10ns: regular - $50~ patron - $60, sponsor - $70 per year. Airmail 
?verseas - $170, regular mail overseas - $60. US subscriptions are payable 
m US funds. Printed in Canada. ISSN 0040-4063. 
Retu~.undeliverable Canadian addresses to Circulation Dept. 
at mallmg address given above. ~"' 
~ acknowledge the financial assistance of the Govemment of ~ 
Canada, through the Publications Assistance ~V0~ 
Program (PAP), toward our mailing costs. Ca.Ilada ..::~\rL 

~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Paroda Mano šeima nuo duose. Svečiai leidiniui Baž-

gegužės pradžios keliauja po nyčios žinios pateikė žinių 
~ietuvą. Pradėta Vilniuje, ji apie darbo grupių veiklą ir 
1au apsilankė keliuose Že- pagrindinius uždavinius. 
maitijos miestuose, vasaros Vilniaus arkivyskupijos 
pabaigoje pasiekė Kauną. kunigų eilinis susirinkimas 
Vasaros pabaigoje paroda su- įvyko spalio 4 d. Įšventinimo 
rengta Architektų namuose. vyskupu 18 metinių proga 
Joje profesionalių meninin- pasveikintas kardinolas A.J. 
kų ir mėgėjų nuotraukomis Bačkis. Kardinolas sveikino 
iš šeimyninių albumų atspin- brolius pranciškonus, miniu-
dimas šeimų gyvenimas. čius jų įkūrėjo ir globėjo Šv. 
Rugsėjo 4 d. paroda prista- Pranciškaus dieną. Kun. Ju-
tyta miesto visuomenei. Apie lius Sasnauskas, OFM, rem-
jos atsiradimo aplinkybes pa- damasis ištrauka evangelijos 
sakojo jos sumanytojas Da- pagal Morkų, kalbėjo apie 
rius Chmieliauskas. Parodos Jėzaus reiklumą ir švelnumą. 
mintis kilo reaguojant į šį pa- Aušros Vartų šventovės kle-
vasarį žiniasklaidoje kilusią bonas mons. J. Kasiukevič 
bei į valdžios institucijas per- pristatė artėjančių Marijos 
simetusią diskusiją ir net ašt- Aušros Vartų Gailestingumo 
rią polemiką dėl šeimos sam- Motinos globos atlaidų prog-
pratos. Pristatyme dalyvavo ramą. Vilniaus arkivyskupijos 
Kauno arkivyskupas metro- jaunimo sielovadininkas ir 
palitas Sigitas Tamkevičius, Jaunimo centro darbuotojai 
kuris pasidžiaugė parodos dėkojo visiems kunigams, pa-
sumanymu. Jos koordinato- dėjusiems organizuoti ir įgy-
rius - Nerijus Šlepetys. Apie vendintijaunimo dienų prog-
šeimos būklę kalbėjo Šeimo- ramą. Priminta, kad kitų me-
tyros instituto lektorius dr. tų birželio 30-liepos 1 d.d. 
Eimuntas Švedas. Menotyri- Klaipėdoje vyks Lietuvos 
ninkė Algė Gylienė kvietė jaunimo dienos. Susirinkimą 
tėvus nebijoti pasipriešinti taip pat sveikino apaštališka-
tam, ką skiepija "žvaigdžių" sis nuncijus arkiv. P.S. Zur-
kultūra ir skandalais "min- briggen. 
tanti" žiniasklaida, nes didžiau- Vilkaviškio vyskupijos 
sias šeimų rūpestis - išau- ministrantų stovyklos vado-
ginti dorą žmogų. Rugsėjo 8 vų seminaras vyko rugsėjo 
g. paroąa buvo surengta ir 29-spalio l d.d. Nidoje. Jame 
Siluvoje Svč. Mergelės Mari- įvertinta Nemunaičio stovyk-
jos Gimimo atlaidų maldi- layi~tėje vykusi vyskupijos 
ninkams. mm1strantų stovykla, kurios 

Lenkijos vyskupų ir ku- tema buvo "Ciklas" (liturgi-
nigų grupė rugsėjo 12-13 d.d. niai metai). Bendroje grupė-
lankėsi Kauno arkivyskupijo- je, grupelėse ir individualiai 
je. Abiejų valstybių Vyskupų apibendrinta patirtis, pasida-
konferencijų tarybos tradi- lyta įžvalgomis, kurios atei-
ciškai renkasi 2 kartus per nančiais metais galėtų padėti 
metus Lietuvoje ir Lenkijoje. pasiekti dar geresnių rezul-
Pirmą kartą bendradarbiavi- tatų. Seminare taip pat ap-
mo istorijoje susitikta Kauno tarti svarbiausi reikalai - Eu-
arkivyskupijoje. Svečius ly- charistijos šventimas, kate-
dėjo LVK Ryšių su Lenkijos chezės ir stovyklos temos 
vyskupų konferencija tary- perteikimas vaikams. 
bos pirmininkas, Vilkaviškio Išsiskyrusiųjų sielovada 
vyskupas Rimantas Norvila tęsiama Panevėžio vyskupijos 
bei Vilkaviškio vyskupijos Seimas centre. Projektas finan-
kurijos kancleris mons. Juo- suojamas savivaldybės. Prade-
zas Pečiukonis. Jie buvo su- dama rinkti norinčiųjų da-
P.ažindinti su arkivyskupijos !yvauti savitarpio pagalbos 
sielovados struktūra bei pro- grupę. Iki gruodžio 12 d. kas 
jektais, Paminklinės Kristaus savaitę užsiėmimus veda psi-
Prisikėlimo parapijos sielo- chologė-psichoterapeutė J . 
vados projektais. Antrąją Ribačevskaitė, kun. Albertas 
vieš~a~ės dieną ~enkijos_,ga- Kasperavičius. Pokalbiuose 
nyto)at dalyvavo Siluvos Svč. stengiamasi padėti visiems, iš-
M. Marijos Gimimo atlai- gyvenusiems skyrybų netektį. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas 
PLB XII seimas, 2006 m. Pranešimas KLB XIX-osios krašto 
tarybos trečiosios sesijos suvažiavimui 2006 m. spalio 14 d. 

Gerojo Ganytojo šventovės salėje Wasaga Beach, ON 

TERESĖ PARGAUSKIENĖ 

PLB sejmas vyksta kas 
treji metai. Siais metais jis vy
ko rugpjūčio 7-9 d.d. Vilniuje. 
Rugpjūčio 6, sekmadienį, 6.30 
v.v., seimo nariai dalyvavo jiems 
skirtose šv. Mišiose Vilniaus 
Šv. Jonų šventovėje. Mišias 
atnašavo Kauno arkiv. Sigitas 
Tamkevičius, prel. Edmundas 
Putrimas, kun. Antanas Sau
l31itis, SJ, ir kun. dr. Arvydas 
Zygas. Buvo atneštos simboli
nės aukos: PLB vėliava, PLB 
istorijos knyga ir prel. Mykolo 
Krupavičiaus portretas. Po 
pamaldų ten pat vyko prel. 
M. Krupavičiaus minėjimas, 
skirtas jo gimimo metinėms. 
Kalbėjo dr. Bronius Makaus
kas iš Lenkijos. 

Po minėjimo seimo nariai 
ir svečiai rinkosi Vilniaus uni
versiteto istorijos fakulteto 
kiemelyje susipažinimo vaka
rui. Rugpjūčio 7, pirmadienį, 
9 v.r. Nepriklausomybės aikš
tėje buvo pakelta PLB vėlia
va. Tai buvo ženklas, kad iš vi
so pasaulio, tiksliau iš 32 kraš
tų, į Lietuvos sostinę susirinkę 
lietuvių atstovai pradeda spręs
ti jiems aktualius klausimus. 
Lietuvos respublikos l-uo
siuose seimo rūmuose vyko 
iškilmingas posėdis. Buvo pa
gerbti mirusieji PLB veikėjai. 
Invokaciją sukalbėjo prel. E. 
~utrįmas. PLB pirm. Gabrie
hus Zemkalnis pakvietė prez. 
Valdą Adamkų pasveikinti 
seimo dalyvius ir pradėti sei
mą. Sveikino Lietuvos respub
likos seimo pirmininkas Vik
toras Muntianas. Ministerio 
pirmininko sveikinimą perda
vė laikinai einantis jo pareigas 
min. Juozas Olekas. Lietuvos 
~skupų konferencijos pirmi
mnko, Kauno arkiv. Sigito 
Tamkevičiaus sveikinimą per
skaitė prel. Gintaras Grušas. 
Sveikino užsienio reikalų min. 
Antanas Vaitiekūnas. Sveiki
nimus raštu atsiuntė europar
lamen taras prof. Vytautas 
Landsbergis, buvę PLB pirmi
ninkai - Vytautas Bieliauskas, 
Bronius Nainys, Amerikos lie
tuvių fondo - Vytautas Ka
rnautas, Sigita Balzekienė. To
liau buvo pristatytos kraštų 
delegacijos ir PLB valdybos 
nariai. Pagerbiant 1991 m. 
sausio 13-os ir Medininkų žu
vusiuosius KLB krašto valdy
bos pirmininkė Rūta Žilins
kienė, Estijos LB pirm. Rasa
Cecilija Unt ir Australijos LJS 
pirmininkas Girius Antanaitis 
Į Antakalnio kapines nuvežė 
gėlių. Iš seimo rūmų atstovai 
autobusais buvo nuvežti į Ša
rūno viešbutį, kur vyko daly
vių registracija, ir konferenci

rinkta nauja PLB valdyba, 
PLB garbės teismas, PLB 
kontrolės komisija. 

PLB valdybos pranešimą 
padarė pirm. Gabrielius žem
kalnis, kontrolės komisijos -
Vida Stanevičienė, garbės 
teismo - Algis Rugienius. 

PLJS buvusi pirmininkė 
Dalia Henke iš Vokietijos pra
nešė, kad seime dalyvauja net 
16 kraštų Jaunimo sąjungų at
stovai. Kanadoje šiais metais 
vykusiame PLJS kongrese bu
vo išrinkta nauja valdyba, o 
jos pirmininku - Stasys Kulia
vas iš Kanados. Iš vyresnės 
k:i_rtos sei~o atstovų buvo pa
smlym ų Jaunimo suvažiavi
mus rengti Lietuvoje, bet jau
nimo atstovai paaiškino, kad 
suvažiavimo metu jie patys 
balsavimu nusprendžia sekan
čio suvažiavimo vietą. Tai pa
deda įtraukti to krašto jauni
mą į aktyvesnę lietuvišką veiklą. 

Antroji seimo diena pra
dėta sprendžiant lituanistinio 
~vietimo užsienyje klausimus. 
Sia tema kalbėjo Šveicarijos 
LB pirmininkė Jūratė Casper
sen. Savo pranešime ji kons
tatavo, kad užsienio lituanis
tinėse mokyklose tik apie 20% 
mokytojų turi pedagoginį išsi
lavinimą. Lietuvoje sumažėjo 
mokyklų 300-ais, tad galima 
įsivaizduoti, kiek mokyklinio 
amžiaus vaikų ir paauglių at
sirado užsienyje. 

Prancūzijos atstovė Inga 
Januitytė-Lanchas pasidalino 
mintimis apie jų lietuviškos 
mokyklos rūpesčius. Mokyk
lai lieka laiko tik sekmadieniais· .. ' Jie renkasi kartą per mėnesį, 
dabar planuoja pradėti nuoto
~inį lietuvių kalbos mokymą 
m temetu. 

Jurga Vidugirienė iš Dub
li~o (Airijos) pasidžiaugė, kad 
v_1skas, apie ką svajojo, tapo 
tikrove. Veikia 4 lituanistinės 
mokyklos, steigiamos dar dvi 
dirba 20 mokytojų, nuo rug~ 
sėjo tikisi jų daugiau. Iš prob
lemų ji pažymėjo finansavimą 
iš Lietuvos ir specialistų trū-

j ų salėje prasidėjo darbo po
sėdžiai. Seimui pirmininkavo 'f:•,„ 
Algis Rugienius iš JAV. Daly- •:. = 

vavo 144 atstovai. Jiems buvo ,,~·~ 
pateiktos PLB valdybos, kont- „ • • „ 
r olės komisijos, garbės teismo ~ ~' . „ „., 
ataskaitos, priimta 19 nuta-
r 

kurną. Viena iš jų pačių ge
riausių mokytojų neturi peda
goginio išsilavinimo. Mokyk
lose renkamasi kiekvieną šeš
tadienį. Kaip problemą ji pa
žymėjo ir mokslo užskaitomu
mą Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. 

Apie nuo Maskvos į rytus 
veikiančias lietuviškas mo
kyklėles kalbėjo Krasnojarsko 
krašto LB pirmininkas An
tanas Rasiulis. Tų mokyklėlių 
mokiniai tremtinių ir politinių 
kalinių palikuonys. Sekma
dieninėj mokykloj stengiamasi 
va_ikus išmokyti kalbos pa
gnndų, kad jie vėliau galėtų 
mokytis Vilniuje esančioje 
mokykloje "Lietuvių namai". 
Nė vienas iš tos mokyklos mo
kinių dar negrįžo iš Lietuvos į 
Sibirą. "Mes Lietuvai atiduo
dame savo vaikus", su pasidi
džiavimu pasakė Sibiro lietu
vių atstovas. 

Marina Ruibienė iš An
dalūzijos (Ispanija) kalbėj o 
apie savo vietovę. Ten lietu
viai pradėjo atvykti 1999 m. 
Jų bendruomenei tik 2 metai, 
turi lietuvišką mokyklėlę. Ji 
apgailestavo, kad daug lietu
vių jaunimo neturi nei lietu
viško, nei ispaniško išsilavini
mo, žodžiu, auga beraščių 
karta. Jie susikviečia 21-23 m. 
amžiaus jaunimą pažiūrėti 
spektaklių, turi tautinių šokių 
grupę. 

Dr. Eugenijus Jovaiša sei
mo atstovams pademonstravo 
mokymo priemones lituanis
tinėms mokykloms; tai buvo 
DVD Įdomioji Lietuvos isto
rija, kurią norėjusieji galėjo 
ten pat įsigyti. Aktualų prane
šimą apie emigracijos proble
mas padarė Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento ge
neralinis direktorius Antanas 
Petrauskas. 

Vytauto Didžiojo univer
siteto profesorius, Lietuvių iš
eivijos instituto direktorius 
Egidijus Aleksandravičius pri
statė žurnalą OIKOS. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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imų, aptarta ir priimta "PLB 
izija ir misija'', priimtas gar
ės teismo statuto pakeitimas, 
varstyti kiti užsienyje gyve
ančių lietuvių rūpesčiai, iš-

Jona~ Paslauskas~ buvęs Lietuvos ambasados patarėjas Ka
na.doje, Valakampmose surengtoje gegužinėje š.m. rugpjūčio 
me?. su KLB Toronto apylinkės pirm. Danute Garbaliauskie
ne ir KLB valdybos pirm. Rūta Zilinskiene 



PLB seimo proga, Kanados lietuvių delegacija, aplankiusi Kanados ambasadą Vilniuje, su 
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Pasaulio ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Jame nagrinėjamos emig
racijos problemos; jį leis Lietu
vių išeivijos institutas ir Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie Lietuvos vyriau
sybės. Kalbėjęs Zigmantas Vai
čiūnas pripažino, kad jaunimo 
emigracija jau tapo didžiule 
nekarine grėsme tautai. 

Sielovados rūpesčius ap
tarė Lietuvos vyskupų konfe
rencijos delegatas užsienio 
lietuviams katalikams prel. 
Edmundas Putrimas. Pasak 
jo, ankstesnieji emigrantai 
pirmiausia kreipė dėmesį į 
šventovę ir parapiją, kuri yra 
vienas pagrindinių lietuvybės 
ramsčių išlaikant lietuvybę 
svetur. Jaunoji karta ypatin
gai greit asimiliuojasi su vieti
ne aplinka. Jai būdingas nepa
sitikėjimas Dievu ir vienas ki
tu. Tikėjimas yra Meilės jėga, 
mafijos baimė skatina baimę 
bendrauti su savais. Dabar pa
saulyje yra 46 lietuviškos pa
rapijos ir 80 katalikų misijų. 
Trūksta kunigų ir vienuolių. 
Apie žurnalo Pasaulio lietuvis 
liūdną padėtį kalbėjo VPLB 
pirmininkas Gabrielius Zem
kalnis. Mažėja žurnalo skaity
tojų skaičius, net 45% visų iš
laidų sudaro pašto išlaidos, 
redaktorė Zivilė Makauskie
nė atsisakė tęsti šį darbą. Bu
vo svarstoma, ar verta išvis 
toliau jį leisti. 

Išeivijos lietuviškų televi
zijos laidų v~dėjas Arvydas 
Reneckis iš Cikagos kalbėjo 
apie savo rūpesčius. Buvo pa
duota paraiška, kad lietuvišką 
programą galėtų rodyti per 
palydovinę televiziją. Paraiška 
dingo, buvo pavadinta komer
cija, o gautas atsakymas pasi
rašytas net nelietuviška pa
varde. Pranešėjas siūlė, kad 
seimas pritartų jo projektui, 
nes televizija yra tikra, objek
tyvi informacija, gera jungtis 
ir Lietuvos pristatymas pasau
liui. Turėtų būti žiūrima ne 
partinių interesų, bet to, kas 
reikalinga po pasaulį paskli
dusiems lietuviams. 

"PLB vizija ir misija" pri
statė ir plačiau nušvietė PLB 
valdybos vicepirmininkė Liū
da Rugienienė. Čia buvo pa
ryškintos pagrindinės verty
bės: švietimas, kalba, šeima, 
tautinis solidarumas. Paskuti
nė seimo darbo diena prasi
dėjo naujosios PLJS pirmi
ninko Stasio Kuliavo praneši
mu. Jis pristatė jaunimo atei-

ties planus ir veikimo būdus. 
Jo puikus pranešimas susilau
kė daug plojimų ir nuteikė op
timistiškai. 

PLB garbės teismo statu
to pakeitimo projektą pateikė 
Algis Rugienius. Pakeitimas 
priimtas. Po to vyko pati įdo
miausia dalis - rinkimai. Jau 
nuo antradienio buvo jaučia
ma, kad kai kurie atstovai pil
ni nerimo. Susirūpinimą kėlė 

Henke (Vokietija), 69 balsus 
Dalia Giedrimienė (JAV), 65 
balsus Jurga Vidugirienė, Ai
rijos LB pirmininkė, ir 63 bal
sus Angelė Vaičiūnienė (Ka
nada). Taigi PLB valdyboje 
aiškiai vyrauja Europos šalių 
Lietuvių bendruomenių atsto
vai, jauni, išsilavinę, labai 
energingi ir su dideliu troški
mu išlikti ir savo vaikus užau
ginti lietuviais. 

Plakatas Kanados dienai, kuri buvo švenčiama surengtoje 
gegužinėje Valakampiuose (Vilniuje), PLB seimo proga 

atsiradęs antrasis kandidatų į 
PLB valdybą sąrašas. Prieš
rinkiminės dienos įvykiai pa
tvirtino seną tiesą, kad val
džios siekimo būdai ne visada 
būna garbingi. Rinkimų išva
karėse antram sąrašui turėjusi 
vadovauti Liūda Rugienienė 
iš Detroito savo kandidatūrą 
staigiai atsiėmė, cituoda
ma neapibrėžtus grasinimus. 
(Apie tai rašė ir demokratiškiau
sias, necenzūruojamas išeivi
jos lietuvių savaitraštis Ameri
kos lietuvis, 2006 m. rugpjūčio 
19 d. nr. 33 Permainos ir intri
gos PLB seime). Liko vienas 
sąrašas, kuriam vadovavo Re
gina N arušienė. Pristatydama 
savo kandidatų sąrašą ji iš kar
to pranešė, kad pati kandida
tuoja į pirmininkes. Sąraše 
buvo 12 kandidatų. Trylikta, 
Dalios Giedrimienės iš JAV 
kandidatūra buvo pateikta at
skirai, kaip individuali, o į val
dybą renkama tik 10 žmonių. 

Suskaičiavus balsus, Na
rušienei teko 7-a vieta (77 bal
sai). Daugiausia balsų (98) 
gavo Ispanijos LB pirmininkė 
Loreta Paulauskaitė, 94 bal
sus Petras Maksimavičius (Len
kija), 91-ą Arūnas Teišerskis 
(Airija), 90 balsų Inga Ja
nuitytė-Lanchas (Prancūzija), 
87 balsus Birutė Nenartavi
čiūtė (Rusija), 83 balsus Dalia 

Ntr. D. Garbaliauskienės 

Įsijungiant naujoms bend
ruomenėms keičiasi ir PLB 
veidas. Kartu su tuo turi keis
tis ir jos veiklos formos, kitaip 
ji liks tik garbingo amžiaus 
veikėjų prieglauda. Vyresnioji 
karta dažnai laiko save dide
liais Tėvynės patriotais, pra
našesniais už jaunuosius. Pa
sitaikius nors mažiausiai pro
gai, juos "pašpilkuoja", atseit, 
jie mažesni arba iš viso ne pat
riotai, kai tuo tarpu dar niekas 
nesukūrė prietaiso patriotiz
mo laipsniui išmatuoti. Atvi
ros karo ugnies seime nebu
vo, bet pasiskirstymas į sto
vyklas buvo stipriai jaučiamas. 
Turint nors kiek geranorišku
mo bei tolerancijos vieni ki
tiems, galima puikiai derinti 
veiksmus, gražiai sugyventi ir 
veikti pagal Lietuvių chartos 
nurodytas gaires. 

PLB garbės teismo na
riais išrinkti: Algis Rugienius 
(JAV), Kazys Zdanius (Aust
ralija), Gintautas Zelvys (Ru
sija). PLB kontrolės komisi
jon išrinkti: Angelė Nelsienė 
(JAV), Mažvydas Michalaus
kas (Prancūzija) ir Algiman
tas Gečys (JAV). Seime iškel
ta labai daug svarbių klausi
mų, buvo daug diskusijų. At
sižvelgdamas į tai seimas pri
ėmė 19 rezoliucijų ir pareiškė 
l padėką. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentų pareiškimas 
Lapkričio 6 d. Vilniuje 

susitikę Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos preziden
tai pasirašė bendrą pareiški
mą, kuriame numatomas 
tarpusavio bendradarbiavi
mo stiprinimas ir vieningos 
pozicijos laikymasis. Prezi
dentai Valdas Adamkus, Vai
ra Vike-Freiberga, Toomas 
Hendrik Ilves ir Lech Kac
zynski sutarė dėl infrastruk
tūros ryšių Baltijos regione 
ir Lenkijoje bei jungčių su 
kitomis ES valstybėmis stip
rinimo. Jie žada kviesti ati
tinkamas vyriausybes atlikti 
išsamią galimybių analizę 
dėl "Rail Baltica" projekto. 

Pareiškime pabrėžtas 
bendrų energetikos projektų 
įgyvendinimo spartinimas, 
siekiant Baltijos energetikos 
rinkos įjungimo į bendrą ES 
rinką. Taip pat atkreipiamas 
dėmesys į Sengeno erdvės 
plėtrą ir ES kaimynystės 
politikos svarbą, paramą Ry
tų Europos šalims. 

Sutartis toliau vykdoma 
Po spalį Lietuvos įmonę 

"Mažeikių nafta" nusiaubu
sio gaisro bankai sustabdė 
finansavimą sutarčių, pagal 
kurias lenkų įmonė "PKN 
Orlen" ją turėjo pirkti. Ta
čiau lapkričio 7 d. Europos 
komisija patvirtino, kad 
"PKN Orlen" gali įsigyti 
"Mažeikių naftą", ir kad san
doris neturės didelės neigia
mos įtakos veiksmingai kon
kurencijai Europos ekono
minėje erdvėje. 

"PKN Orlen" ir "Yukos 
International UK" susitarė, 
kad 53.7% "Mažeikių naf
tos" akcijų pirkimo sandorio 
užbaigimas įvyks iki 2007 m. 
vasario 28 dienos su sąlyga, 
kad sandorio užbaigimo die
ną bus įvykdytos visos sąly
gos, numatytos pardavimo 
sutartyje, arba šalys sąlygų 
atsisakys. Bendrovės ketini
mas yra užbaigti sandorį 
kaip įmanoma greičiau, net
gi iki šių metų pabaigos, nes 
"Mažeikių naftą" besiren
giantys valdyti lenkai rūpi
nasi, kaip parsigabenti naftą 
žiemą Būtingės terminalui, 
ne visada galint priimti tank
laivius dėl prastų orų. 

"PKN Orlen"" už 4.04 
bln. litų perka 53. 7% "Ma
žeikių naftos" akcijų iš bank
rotuojančio Rusijos naftos 
koncerno "Jukos" ir dar 
maždaug už 2.3 bln. litų -
30% akcijų iš Lietuvos vy
riausybės, rašo BNS. 

Prezidentas Šveicarijoje 
Lapkričio 7-8 d.d. Lie

tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus lankėsi oficialiu 
vizitu Šveicarijoje. Susitiki
me su prezidentu Moritz 
Leuenberger V. Adamkus 
pasidžiaugė dvišaliais ry
šiais, augančiomis Šveicari
jos investicijomis Lietuvoje 
ir padėkojo už nuolatinę pa
ramą. Jis paragino daugiau 
dėmesio skirti aukštųjų tech
nologijų sričiai. Prezidentai 

daug dėmesio skyrė Lietuvos 
padėčiai energetikos srityje. 

Antrąją vizito dieną V. 
Adamkus finansų ir banki
ninkystės centre Lugane su
sitiko su Tičino kantono val
džios atstovais. Jis taip pat 
dalyvavo Lietuvos garbės 
konsulato atidaryme, lankėsi 
Lugano savivaldybėje. 

Žada skaidrų darbą 
Premjeras Gediminas 

Kjrkilas lapkričio 9 d. per 
"Zinių radiją" davė viešą pa
žadą atsistatydinti, jei per 
metus Lietuvoje nesumažės 
korupcija. Tai pirmiausia už
tikrinsiąs skaidrus vyriausy
bės darbas, sakė jis. Jo ma
nymu, sumažinti korupcijos 
indeksą ir suvokimą yra gar
bės reikalas. Jis taip pat var
dijo ir numatomas priemo
nes korupcijai pažaboti. 

Bus įsteigtas "vieno lan
gelio" principas, pervedant 
daugelį biurokratinių opera
cijų į elektroninę formą. 
Vieną svarbiausių korupci
jos priežasčių G. Kirkilas nu
rodė neskaidrų politinių par
tijų ir politinių vajų finansa
vimą. Pagal mėnesio pra
džioje paskelbtus "Transpa
rency International" duome
nis, Lietuvai suteiktas 4.8 
korupcijos suvokimo indek
sas. Jis išliko nepakitęs nuo 
praėjusių metų. Pagal ko
rupcijos suvokimo vertinimo 
metodiką nulis reiškia mak
simalią korupciją, o indek
sas 10 - minimalią korupci
ją. 4.8 korupcijos suvokimo in
deksas "Transparency Inter
national'' teigimu, reiškia, kad 
Lietuvoje nesugebama pa
žaboti korupcijos lygio. 

Ar kancleris liks? 
Lapkričio 9 d. preziden

tas Valdas Adamkus teigė, 
kad vieši Prezidentūros kanc
lerio Osvaldo Markevičiaus 
pareiškimai nesudaro "pa
grindo tolesniam darbui". 
BNS žiniomis, lapkričio 7 d., 
V. Adamkui viešint Šveicari
joje, O. Markevičius paskel
bė pareiškimą, kuriame tei
gė neprisiimantis atsakomy
bės už brangiai kainavusį 
Prezidentūros tualeto re
montą bei tvirtino, jog tai 
buvo padaryta su šalies pir
mosios ponios Almos Adam
kienės žinia. 

Paklaustas, ar prašys 
kanclerį atsistatydinti, V. 
Adamkus priminė, kad šiuo 
metu atliekama Preziden
tūros kanceliarijos veiklos 
revizija, po kurios bus pada
ryti vertinimai. Tačiau kartu 
šalies vadovas pakartojo, 
kad O. Markevičiaus pareiš
kimas "nesudaro normalių 
darbo sąlygų ateičiai". V. 
Adamkus taip pat apgailes
tavo, kad į remonto istoriją 
įtraukta ir jo žmona Alma. 
O. Markevičius teigiama
nąs, kad bandymas primesti 
jam atsakomybę už nebūtus 
dalykus, reiškia norą juo at
sikratyti, bei teigia, kad nu
taręs savo noru nesitraukti 
iš kanclerio pareigų. RSJ 
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Dar apie pogrindžio spaustuvę Kaune 
EDMUNDASPETRAUSKAS 

Gegužės 24-tos TŽ (nr. 21) laidoje išsamus 
Stanislovo Sajausko straipsnis Pogrindžio spaus
tuvė Kaune, nuteikė 2003 m. "palaimingo" lanky
mosi Lietuvoje prisiminimą liūdnai. Aprašymas 
dar aiškiau išryškintas net aštuoniomis nuotrau
komis. Šio straipsnio ne tik mūsų spaudoje šiapus 
Atlanto, bet ir Lietuvoje seniai jau reikėjo, reikia 
ir reikės. Pogrindžio spaustuvė Kaune yra mūsų ir 
Lietuvos istorinis paveldas. Esu tikras, jei paklaus
tum bet kur Lietuvoje, net ir pačiame Kaune, ar 
ką žino apie "pogrindžio spaustuvę", - atsakymas 
būtų, "kas tai? kur, Kaune? - ne". 

Prisiminimais, lyg vis sugrįžtančiomis bango
mis, užliejamos tolimos praeities apmirštos die
nos ... Veik paskutinę valandą, 1944 m. tamsią, spa
lio 9-tos, rudeniško pirmadienio naktį iš Švėkšnos 
dar laimingai saugiai persikėlus per Nemuną, dau
giau kaip pusšimčiui metų palikom tėvų namus ke
liose Lietuvos vietovėse. Lietuvai tapus vėl laisvai, 
paprasčiausiai dėl mano stipriai jaučiamų trijų 
"skundų", (liečiančių ir lig šiol pilietybės, "liau
džiai konfiskuotos" nuosavybės chaosus, jokio val
džios/ valstybės vardu atsiprašymo už Lietuvos ko
munistų didžias skriaudas nukentėjusiems ir per
sekiotiems saviems lietuviams, lyg nebūta nieko, 
nors atsiprašyta - ir vertai - savo žydų ir Izraelio), 
apsilankymas Lietuvoje nudelstas iki 2003 birželio. 
Tiylika metų teko veik kasmet aiškintis iš ten jau 
ne pirmąkart grįžusiems draugams, artimiesiems, 
kodėl taip "atbuli" esam, delsiam, po "svietą" ke
liavę plačiai ir dažnai nuo 1973-čių. 

Pagaliau, pajutus "gal jau laikas vaikystės pė
domis pasekti ... " po 59 metų pirmą kartą sugrįžus 
trijų savaičių viešnagei, Lietuvos atpažinimui, visą 
tą laiką tam ir paskyrėm. Tui nebuvo sunku atlikti, 
veik paradoksiškai prieštaraujant, nes lankytinų 
artimų, giminių, nei žmonos, nei mano nelikę. Iš
skyrus brangiausius kapinėse, kuriose lankėmės ir 
su kuriais ten maldomis suartėjom. O dar vaikai 
išvykom, neliko draugų. Nors jų turėta, jie dingo 
praeities kryžkelių miglose arba su tėvais "trauk
damiesi" žuvo kryžminėse kovose, palikdami pa
vėluotai savo namus ir Lietuvą, nesugrįžtamai. Tad 
tris savaites lydėjo kelionės įspūdžiai. 

O matyti, vėl pergyventil. - nuo VilnialJS iki Ni
dos.., nuo Plungės, Telšių iki Sirvintų, nuo Svėkšnos 
iki Siaulių ir Kryžių kalno, nuo buvusio Vaitkių 
dvaro (dabar tik kolūkio skeveldrinių liūdnų liku
čių) prie Šateikių geležinkelio stotelės, iki paduby
syje Thutusių, (kurių miškuose, pelkėse ir laukuo
se 1941 m. lemtingojo birželio 24-26 d.d. vyko di
džiausi vokiečių Wehrmacht'o ir "nenugalimosios 
Raudonosios armijos" mūšiai Lietuvoje) ir Mairo
nio sodybos, mano gimtųjų Raseinių, iš Trakų, per 
Vilnių, į pusprolio Raimundo šauniai atstatytą 
raudonstogį Sešuolėlių dvarą - Lietuva pilna vi
siems atpažįstamų įžymybių - nuo Puntuko iki 
Gedimino pilies. Kaunas puikuojasi "laikinosios 
sostinės" karūna, savo buvusiu ir vaiko atmintyje 
likusiu nepriklausomybės metais žibėjimu, kuriuo 
sėkmingai dabar puikuojasi Vilnius. 

Mažai ką 2003-čiais težinojom apie "pogrindžio 
spaustuvę". Thip ir būtume sugrįžę Kanadon, kone 
visą Kauną ir jo įžymybes matę, aplankę, bet ne 
"pogrindžio spaustuvę", kuri paliko neišdildomą 
įspūdį, veik viršijantį kitas, Kaune lankytas vietas. 
Vien dėl to, kad taip mažai žinoma, ir ... neįtikimai 

lig tol pačių lietuvių mažai lankoma. Tai patyrėm 
iš paties pogrindžio spaustuvės įsteigėjo, statytojo 
- kasėjo Vytauto Andziulio, sovietmečiu rizikavu
sio savo ir saviškių gyvybėmis, - juk dauguma lan
kytojų - užsieniečiai turistai, o maža dėmesio iš 
savų lietuvių. Tai patvirtino dauguma apsilankiu
sių užsieniečių. Įdomūs įrašai - atsiliepimai įvairio
mis kalbomis, (kurias pažinom) vartant storo sve
čių albumo lapus. Tik retkartinis kur ne-kur apsi
lankiusių lietuvių įrašas! Neįdomu ar nemalonu, 
kai "tada buvo geriau?" Liūdino mūsų, pačių lietu
vių, ne vien pavienių, bet ir organizacijų, valdžių, 
pogrindžio spaustuve ir jos muziejiniais sovietme
čio pogrindžio rodiniais ligtolinis nesidomėjimas. 

Pogrindžio spaustuvės raidžių rinkinys-kasa 
Ntr. S. Sajausko 

J 

Vytautas Andziulis pogrindžio spaustuvėje prie 
spausdinimo mašinos Ntr. S. Sajausko 

Neįtikimai atsitiktinai, tik atvykus (čia vėl kita 
istorija, ne vienprasmiškai) tame pačiame pastate 
Kauno Laisvės alėjoje, tik aukštesniame aukšte 
apsistojus, žmona Gražina netikėtai džiaugsmin
gai atnaujino seną, neišdildomą pažintį, (dar iš 
Augsburgo lietuvių DP stovyklų ketverių plius 
metų,) su čia įsikūrusia, tapusia kauniete, JAV Fi
ladelfijos architekte visuomenininke Snieguole 
Jurskyte. 

Po apsilankymo jos bute, panašesniame dau
giau į lietuviškos kultūros archyvą ir turtingą dailės 
muziejų, jos vyras leidėjas Domas Akstinas mus 
paklausė, ar domėtumės "pogrindžio spaustuve", 
kurioje NKVD-KGB siautėjimu Lietuvoje buvo 
spausdinama ir platinama nuo 1972 m. Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronika, maldaknygės, įvairi 
tautinė rezistencinė spauda po lietuvių komunistų 
nosimis ... Domas savo blizgančia "Lada" mielai 
nuvežtų, supažindintų, aprodytų„. 

Jau kitos dienos rytą "Laduke" riedėjom į 
Kauno užmiestį, kur Neries pakrantės žalumoje 
išvydom aukštai kalno šlaite lyg slėptis bandantį, 
bet kur kas per didelį, V. Andziulio vis didintą, (ir 
vis slapčiau, giliau požemyje, molyje, lyg katakom
bose, kastą), nenustatyto architektūrinio stiliaus 
Uų keletas) pastatą. Vien vieta puiki pogrindžiui 
- gamtos supamoje aukštumoje, atokiai nuo kai
mynų. Išpilti iškasenas - daug prakaito ir muskulų, 
- bet daug natūralios, išpilas neišduodančios 
aplinkos. 

Net ir nuo oro žvalgybos gudriai apsisaugota. 
Platinimui buvo sumaniai suplanuota sistema, 
nesukelianti įtarimų. Žinoma, gyvenimas LTSR so
vietiniame "rojuje", Neries pasaly, nebuvo be prob
lemų. Ir dar kokių! Liaudies statybos inspektoriai 
reikalavo vis augančio ir didėjančio pastato mažini
mo iš neklaužados "draugo" Andziulio, - o šis, at
virkščiai-vis didino„. didesnei LTSR "pasiekimų", 
garbei! 

Bet žinia, Dievas tokius myli ir saugoja. Su
griuvo Sovietija. Išsilaisvino Lietuva, nors val
dančiųjų chaoso stabdoma per lėtai kylanti per 16 
metų, ir dar šiandien savo tautiečius skatino į ge
rovę. 

Praleiqom veik visą dieną be minutės nuobo
džiavimo. Ejome nuo sumaniai slapto, neįspėjamai 
užmaskuoto, judomo, lyg J ames Bond - agento 
007 filme, įlindimo - nusileidimo į urvinį labirintą, 
vedantį pro kelias slaptas, neįtariamas duris, pro 
įvairius posūkius, nusileidimus, pakilimus iki pa
čios spaustuvės urvo, kuriame vyko ilgalaikė, pra
džioj e tik vieno-kito asmens SOVIETMECIO 
KNYGNEŠYSTĖ! Naujoji knygnešystė, kai su gi
liu tikėjimu, pagrindinis tautos gyvasties išsaugo
jimui ginklas liko tik sovietinių komunistų, kietai 
draudžiama, baudžiama ir persekiojama SLAP
TOil SPAUDA! Pamačius spaustuvės mašineriją, 
vargo "stakleles", raidyną - kilo stulbinanti nuo
staba, kokiomis sąlygomis metų metais buvo atlie
kamas darbas. 

Palikus urvinę-katakombinę spaustuvę, paki
lus vėl pro kitas slaptas duris aukštyn, nuo balkoni
nės aikštelės išvydom nuo pačios pastato ir kalno 
šlaito aukštumos žavingą Neries ir už jos dunksan
čio Kauno vaizdą. Gal čia Andziulis ilsėjosi? Thi ne 
visa! Iš čia, sekdami V. Andziulį, įžengėm į šviesią, 
erdvią, naujausiai pristatytą, modernią patalpą -
muziejų-archyvą, pilną 1945-1954 m. partizaninių 
spaudos leidinių, rašomųjų mašinėlių, spaudinių, 
įrankių, aibes įvairių nuotraukų, dailiai išdėstytų 
šimtinių rodinių! Taipgi išdėstyti ir po 1955-jų re
zistencinės veiklos leidiniai ("LKB Kronika", etc.). 
Visa su paaiškinimais, paraštėmis, tvarkingai. 

Visa tai domino ir stebino svetimtaučius-turis
tus, bet ne savus lietuvius. Ar tai dėl savotiškos gė
dos, kaltės ar dėl naujai atrastos sąžinės tų gene
racijų, kurios dar neseniai savanoriai sudarė 
"proletarinę LTSR liaudį"?„. 

Ir stebina, ir stulbina, ką vienas asmuo, veda
mas nenugalimos idėjos ir neperkalbamo ryžto, 
sunkiausiomis sąlygomis gali atlikti savo kraštui, 
tautai. Tik per tokius šiandien Lietuva vėl laisva! 
Dieve duok, kad tokia klestėdama ir ilgam liktų! 
Kad pogrindžio spaustuvė, muziejus-archyvas aki
vaizdžiai ir ilgai liudytų Lietuvos kančios kelius, 
vedančius dešimtmečiais vėl į laisvę. 

Kasdieninė ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Pagal Svarinsko straipsnį 
XXI amžiuje - dienraštis tapo 
doros griovėju, išspausdino 
nuogą merginą per visą pusla
pį. Numeryje 193, 2006.VIII. 
26 pažymėta, kad tai Algirdo 
Pilvelio padaryta nuotrauka. 
Joje Eglės Miklaševičiūtės ak
tas. Prel. A. Svarinskas su LA 
nutraukė visus ryšius. Dien
raštį prelatas pavadino "Lie
tuvos duobkasiu". 

spausdino daug gerų straips
nių ir nepamiršdavo mūsų 
partizanų. Atrodo, kad prenu
meratą teks nutraukti. 

Nemiela skaityti, kad da
bartiniai Lietuvos istorikai 
bando perrašyti Lietuvos isto
riją. Šių metų liepos 20 d. 
LNK televizijoje Lietuvos is
torijos instituto direktorius 
Arvydas Nikžentaitis trenkė 
lietuvių tautai bombą. "Klai
pėdos krašto atgavimo datos 
minėjimas prieštarauja istori
jai, nes, kaip dabar išaiškinta, 
galima laikyti, kad Lietuva 
Klaipėdos kraštą okupavo". 
Ponas Nikžentaitis turėtų ži
noti, kas buvo Klaipėdos kraš-

to tikrieji gyventojai. Jo žo
džiai paimti iš Hitlerio lūpų. 
Apgailėtina, kad tokių "isto
rikų", buvusių raudonųjų, yra 
visas tuzinas. Sumala į miltus 
Lietuvos valstybės kūrėjus
kunigaikščius, juodina Lietu
vos karius pagal bolševikų pa
teiktus dokumentus. Neseniai 
skaičiau, kad istorikai rašo: 

ne Lietuvos, o kitų valstybių 
(ypač SSSR ir Vokietijos) 
naudai. "Tukie bandymai nėra 
jokia nauja istorinė tiesa, tik 
parodo kam iš tikro tokie is
torikai tarnauja" (Zita Šličytė 
- seimo narė). 

pedofilų ir jiems panašią orga
nizaciją. Organizacija pasiva
dinusi NVD (geraširdumas, 
laisvė, įvairovė). Jų progra
moje tokios nuostatos: teisin
ti vaikų pornografiją, vaikų 
prostituciją, teisinti lytinius 
santykius tarp vaikų ir suau
gusių, lytinius santykius su gy
vuliais. Tai siūloma įvesti vi
soje Europos sąjungoje. 

Lietuvos aidą skaitau 
daug metų, nes redaktorius 

Lietuvos protėviai buvo plėši
kai, todėl juos puolė kaimyni
niai kraštai. 

Skaitant tokias naujųjų 
Lietuvos istorikų "tiesas", da
rosi baugu. Ar mes nepradė
sime Lietuvos bijoti? Atrodo, 
kad jie bando Lietuvos valsty
bės istorijos dalykus aiškinti 

Visa eilė Lietuvos pado
rių žmonių ir organizacijų 
piestu stoja prieš homoseksua-
1ų kongresą kitais metais Lie
tuvoje. Jų (vad. gėjų) organi
zacija labai maža Lietuvoje, 
bet jie smarkiai remiami ne
paprastai turtingų Amerikos 
ir Europos sąjungos lytinių iš
krypėlių. 

Spėjama, kad Olandijos 
valdžia gali greitai pripažinti 

Nesunku spėti, kad šie 
pragaro pranašai pasirodys 
greitai ir mūsų Tėvynėje. Rė
mėjų jiems netruks. Spaudoje 
skaičiau, kad net padorių par
tijų kai kurie nariai stoja už 
lytinių išsigimėlių kongresą 
Lietuvoje. 



Jaunieji lauUai IU vadais, LIA. vetenmals, kitais bdnės kovų dalyviais prie paminklo LaJsvės 
armijai 

Lietuvos laisvės armijos 65 metinės 
IAENĄ GIEDBAITIENt:. 

UA yjungo• pirmininkt 
Rugpjūčio 19-ąją i seniausią ŽCmaitijos 

šventovę Plateliuose, Plungės raj., iš visos lie
tuvos rinkosi llA veteranai su savo atžalomis, 
kariai, rėmėjai, LLKS dalyviai, visi kam brangi 
Tėvynės nepriklaus~ybė. Prieš altorių išsiri
kiavo vėliavų miškas. šv. Mišias aukojo mons. 
AHonsas Svarioskas ir Platelių šventovės kle
bonas kun. Valerijonas Rima. Gi.esmes giedojo 
Klaipėdos buvusių kalinių ir tremtinių choras 
"Atminties gaida", vadovaujamas Vytauto 
Saikausko, ir LPKTS Plungės sk.. choras, va
dovaujamas .Agnės I.b.denytės. 

Mons. A Svarinskas pašventino ~s 
vėliavą garbės sargyboje stovint LLA Ze
maičių leg:Įono Jono Semaškos Alvydui Se
maškai ir Žemaičių apyg. vado LLA nario 
Vlado Montvydo sūnui Algirdui Montvydui. 

Renginio dalyviai, pasi.meldė už žuvusius 
Tėvynės gynėjus, lydimi LK karinių oro pajėgų 
pučiamųjų orkestro, vad. kpt. Ričardo Ku
kulskio, nuvyko prie paminklo Lietuvos laisvės 
armijai. Renginiui vadovavo Virginija Strakiy
tė, llA nario Kaz:imieto Strakiio duktė. BUYO 
padėta gėlių ant ll.A nario kapo destantinin
ko J. Barzdos-Klevo, žuvusio 1944 m. gruodžio 
14 d. Įžanginį rodį apie ll.A ištakas bei veiklą 
tarė istorikas Kęstutis Kasparas. Dalyvius pa
sveikino Plungės mero patarėjas Algimantas 
.Kurcinkevičius. 'Drip pat kalbėjo 1943 m. ll.A 
narys, atkurtos Prisikėlimo apygardos vadas, 
dim. kpt. Juozas Mocius, mikrochirurgijos 
pradininkas Lietuvoje Mečislovas Vitkus, 
1944 m. ll.A narys. Nuaidėjo trys salvės: už 
Tėvynę, už Laisvę ir Nepriklausomybę, už žu
vusius už Lietuvos laisvę. 

Padėkos 7.odi atvykusiems i ši Žemaitijos 
kampelį tarė atkurtos llA sąjungos pirminin
kė Irena Giedraitienė. Paprašė tylos minute 
pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Ji pami
nėjo, kokie artimiausiu metu numatomi šios 
atsinaujinusios organizacijos darbai, įamži
nant Laisvės kovotojų žygdarbius. 

Toliau kalbėjo LLKS štabo viršininkas 
dim. mjr. Vytautas Balsys, 1943 m. UA narys. 
Jis per~avė LLKS taeybos ~re~dium~ ~irmi
ninko dim. pik. Jono Č.Cpomo, i.lvykuS10 l Lat
vijos partizanų šventę, sveikinimus. Sveikino 
renginio dalyvius ir Valentinas Bartašiūnas, 

Atkurtos LLA 11adongos vėliavos iTentinima11 
Platelių šventovėje. VėliaVIĮ laiko Plateliq 
LLA ~apmokymo dalyvis Jurp Urnie· 
žius ir Žem•ilių apygardos vado Vlado Mont
")'do-žemai& sūnus Algirdu Monhydas 

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjun
gos pilmininkas. 

Antrosios minėjimo dalies pabaigoje ma
loniam. susikaupimui nuteikė buvusių politi
nių kalini11 tremtinių chorai ir LK karo pajėgų 
pučiamųjų orkestro atliekami kūriniai. Daly
viai Ir.artu su orkestru nuvyko prie Platelių 
ežero. Čia juos garbingai sutiko Plungės meno 
mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas 
R. Jecevičiaus. Nors garbaus amfiaus dalyvius 
varginančiai veikė karšti saulės spinduliai, ta
čiau jie, pasivaišinę kareiviška koše, klausėsi 
Prisikėlimo apyg. vyrų ansamblio Vidurnaktį 
nduvę, vadovaujamo l. Abromavičienės ir po
litinių kalini'ų tremtinių chorų atliekamų pat
riotiškų dainų. 

Renginio vadovė priminė šios visuomeni
nės organizacijos atkūrimo .istoriją. Buvo pri
simintas organizacijos atkūrimo iniciatorius 
Vytautas Urbikas, neseniai išėjęs Amžinybėn. 
Tik jo atkaklumo dėka šiandien mes čia ir mi
nime primirštą Lietuvos laisvės armijos vardą. 

Renginio metu veikė parodos: A. Beres
nevičiaus fotografijos Paminklai luvwiems, A 
Vilutienės - LLA vadovyb~ ir Plungės daili
ninkų grupės darbai (plenero vadovas L č.er
niauskas). Savo programą atliko ir Platelių et
nografinis ansamblis, vadovaujamas Alionos 
ir Aivaro Alminų.. Renginio pabaigoje i gegu
žinės šokių sūkurius kvietė Klaipėdos estradi
nis ansamblis "Nerija". 

Uetuvos laisvės armijos 65-čio dalyYlai 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Nauji mokesčiai 
Netikėtai paskelbtas fe

deracinis vaidilos Įstatymo 
projektas tapo didžiausia 
rudens staigmena. Jame nu
matyta, kad esantys ir naujai 
besikuriantys "income trust" 
fondai turės mokėti mokes
čius, kaip ir visi. Lig šiol jie 
buvo atleisti nuo jų ir visą 
gautą pelną išmokėdavo in
vestuotojams. Pastaraisiais 
metais, vengdamos didelių 
mokesčių, turtingos ir di
džiulį pelną gaunančios bend
rovės, pasivadino "income 
trust''. Tu.i reiškia, kad vals
tybė netenka didžiulių paja
mų. Didėjant tokių :finansi
nių verslovių skaičiui, tuštėja 
valstybės iždas, pagrindinė 
mokesčių našta tenka pavie
niams mokėtojams. Ekono
mikai gresia nenumatytos 
pasekmės, nes išdalinant 
pelną investuotojams, visiš
kai neskatinama įmonių plėt
ra ar atnaujinimas. Pažeis
dami savo rinkiminius paža
dus, konservatoriai ryžosi 
sustabdyti šį reišk:ini- Jie pa
skelbė, kad nuo 2007 metų 
naujai susikūrusios finansi
nės bendrovės (trust) bus 
apmokestinamos, o nuo 2011 
metų mokesčius turės mo
kėti ir patys pirmieji fondai. 

Ministeris pirmininkas 
Stepheu Barper nežada da
lyvauti EU susitikime Suo
mijoje, kur bus svarstoma 
Kioto protokolo susitarimai 
ir jų įgyvendinimas. Šis jo 
sprendimas sulaukė gamto
saugininkų susirūpinimo ir 
opozicinių partijų priekaiš
tų. Jų nuomone, valstybės 
vadovas vengia tio susitiki
mo dėl galimos kritikos. Eu
ropos sąjungos šalių vadovai 
išreiškė susirūpinimą, kad 
Kanada nori atsiimti savo 
įsipareigojimus. Ministeris 
pirmininkas teisinasi, kad 
kelionei i Suomiją trukdo 
darbo tvarkaraštis. Jis tvirti
na, .kad dabar siūlomas "Gry
nesnio oro įstatymo" pro
jektas yra geresnis nei Kioto 
isipareigojimai. Opozicinės 
partijos siūlo peržiūrėti šio 
Įstatymo projektą ir kol kas 
atideda jo priėmimą. 

Vilų karų veteranams 
atminti Otavoje, Karo mu
ziejaus kieme, atidengta slwlp
tūrų galerija. Joje 14 skulp
tūrų ir biustų. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo Kanados 
gen. gubernatorė Michaelle 
Jean, generolo Sir Arthur 
Cu.rrie vaikaitis ir kiti. Nors 
daugelis pagerbtų didvyrių 
dalyvavo Ir.are prieš ameri
kiečius, iškilmėse dalyvavo 
ir kalbėjo JAV ambasado
rius Kanadai D. Wilkins. Jis 
pabrėžė, kad nepaisant įvai
rių istorinių momentų, svar
bu išsaugoti ir stiprinti abie
jų šalių draugystę ir bendra
darbiavimą. 

Nuo 20G7 metų sausio 
maesio 7 dienos visi oro ke
leiviai, skrendantys iš Kana
dos j JAV, privalo turėti ofi
cialų pasą ar "Nexus" korte-

lę. Ši speciali kortelė yra iš
duodama dažnai keliaujan
tiems per sieną. JAV pasie
nio tarnybos sutiko atidėti 
šiuos reikalavimus keliau
jantiems per sieną automo
biliu ar traukiniais. Jie pri
valės turėti reikalaujamus 
dokumentus nuo 2009 m. 
birželio mėn. 

Svarbiausią "818tybės li
teratūrinę premiją 2006 m. 
Giller prizą laimėjo 'lbronte 
gyvenantis ir dirbantis grei
tosios pagalbos skyriuje dak
taras Vmcent Lam. Jam bu
vo įteikta 40,000 dol. premi
ja už trumpų apsakymų rin
kini J(raĮŲo nuleidimas ir 8te
bulcJingo.t gydymas (Bloodlet
ting and Miraculow Curr& ). 

Ledu ir miegu apdengta 
Arlr:tlkos lemf vis dar kelia 
teritorinius ginčus. Kanadie
čiai pasiryžę apginti savinin
ko teises i Arktikos teritoriją 
ir vandens kelią (The North 
West Passage) į ją. Tuo tarpu 
kaimynai amerikiečiai, pri
pažindami, kad Arktikos da
lis yra tikrai Kanados nuosa
vybė, tvirtina, kad Šiaurės 
vandens kelias yra tarptauti
niai vandenys, kurie turi būti 
atviri visoms pasaulio valsty
bėms. Kitos valstybės linku
sios ji pripažinti Kanadai. 

Manitoboa universite
tas gavo 22 min. dol. stipen
diją iš JAV - didžiausią uni
versiteto istorijoje. Lėšos 
skiriamos ŽIV-AIDS profi
laktikai. Indijoje ir jvairioms 
programoms šioje šalyje. 
Manitobos mtlvmlitetomob
lininkai turi geros patirties 
ir pasiekimų, mažinant šios 
ligos .išplitimą ir slaugant jau 
sergančius. Indijoje labiau
siai pasaulyje paplitusi ši liga 
- 5 min. gyventojų užkrėsti 
živ. Be šių lėlų, tam pačiam 
tikslui universiteto moks
lininkai gauna stipendiją iš 
Bill ir Melindos Gates fon
do. Lėšų skiria ir Kanados 
tarptautinio vystymo agen
tūra - iš viso 70 min. skiria
ma praktinei veiklai, stab
dant šios ligos plitimą. 

Kanada 2007 metais pri
ims da11pau l.mitpntq, ma
žindama priimamų pabėgė
lių (refugees) skaičių. Bus 
teikiama pirmenybė imigran
tams, turintiems darbo patir
ties ir reikalingas pramonei 
specialybes. Jų bus priimta 
30,000 daugiau nei buvo pla
nuota. Bet pasaulyje mažė
jant karinių konfliktų ir il
vietintų fmonių skaičiui, pri
imamų pabėgėlių skaičius 
snmaf.ės bent 10,000. 

Albertos proTinclJoje, 
artėjant žiemai, susirūpinta 
benamiais. Edmontono, Kal
gario miestams skirta keli 
milijonai dolerių nakvynės 
namams ir jų priežiūrai. Pro
vincijoje, suklestėjus energi
jos gavybos pramonei, paste
bimai išaugo namų pirkimo 
kainos ir nuoma, padidėjo 
žmonių, neturinčių savo būs
to, skaičius. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
DIDŽIAUSIA VAISTINĖ 

Lapkričio 8 d. pradėjo 
veikti "Eurovaistinė" Vil
niaus prekybos centre "Akro
polis", praneša DELFI. Po 
du mėnesius trukusio re
monto vaistinė išsiplėtė 3 
kartus, į jos atnaujinimą in
vestuota 2 min. litų. Ji dabar 
- didžiausia vaistinė Vil
niaus mieste. Tokia pat di
delė ir naujoviška "Euro
vaistinė" veikia ir Klaipė
doje, kitų metų pavasarį bus 
atidaryta ir Kauno "Akro
polyje". UAB "Eurovaisti
nė" turi 200 vaistinių Lietu
voje, valdo 14 vaistinių Esti
joje bei 31 vaistinę Latvijoje. 
Per 10 šių metų mėnesių, 
bendrovė pasiekė 451 min. 
litų apyvartą, 33% daugiau 
negu pernai per tą patį 
laikotarpį. 

DIDĖJA MIRTINGUMAS 
LGTIC praneša, kad 

Lietuvoje per pirmuosius 
aštuonis šių metų mėnesius 
mirė 1027 žmonėmis dau
giau negu per praėjusių me
tų tą patį laikotarpį. Statis
tikos departamento duome
nimis, pernai šalyje mirė 
43,800. Pernai Lietuvos gy
ventojų mirtingumo rodiklis 
buvo ketvirtadaliu didesnis 
negu Europos sąjungos (ES) 
narių vidurkis (9.7), tačiau 
mažesnis negu Latvijoje 
(14.2), Estijoje (12.9) ir 
Vengrijoje (13.5). 2005 m. 
vyrų mirtingumas buvo be
veik trečdaliu (31.3%) di
desnis negu moterų. 2000-
2005 m. vyrų mirtingumas 
padidėjo 18.4, moterų -
13.1 %. Pernai mirė 209 kū
dikiai (vaikai iki l metų am
žiaus), tai yra 31 mažiau ne
gu 2004 m., ir nors kūdikių 
mirtingumo rodiklis (1000 
gimusiųjų tenkantis mirusių 
kūdikių skaičius) sumažėjo 
nuo 7.9 užpernai iki 6.9 per
nai, tačiau jis išlieka gerokai 
didesnis negu daugelyje ES 
narių (ES vidurkis - 4.5). 
Per pastaruosius penkerius 
metus 1-14 metų amžiaus 
vaikų mirtingumas sumažė
jo ketvirtadaliu, 15-59 metų 
amžiaus žmonių mirtingu
mas padidėjo beveik 13%, 
60 metų ir vyresnio amžiaus 
žmonių - 9.4%. Lietuvoje 
mirties priežastys yra pana
šios į ES narių ir daugelį 
metų nesikeičia. Pernai dau
gi ausi a mirties atvejų 

(85.4%) teko trims pagrin
dinėms mirties priežasčių 
grupėms: kraujotakos siste
mos ligoms, piktybiniams 
navikams ir išorinėms mir
ties priežastims (nelaimin
giems atsitikimams, apsinuo
dijimams, traumoms ir kt.). 
Pernai nuo kraujotakos sis
temos ligų mirė daugiau 
kaip pusė (23,800). Mirtin
gumas dėl savižudybių nuo 
2000 metų nežymiai mažėja, 
tačiau jis išlieka vienas di
džiausių Europoje. 

SOCIALINĖS RAIDOS 
PAŽANGA 

Žmogaus socialinės rai
dos lentelėje Lietuva šiemet 

atsidūrė dviem pozicijom 
žemiau nei pernai ir užima 
41 vietą, tačiau jos pažanga 
yra viena didžiausių iš visų 
naujųjų Europos sąjungos 
narių. Lietuvą lenkia tik 
Latvija. 2006 m. pasaulinia
me pranešime apie žmogaus 
socialinę raidą skaičiuoja
mas 177 šalių žmogaus so
cialinės raidos indeksas 
(ŽSRI). Šių metų praneši
me analizuojamos pasauli
nės vandens ir jo naudojimo 
problemos, darančios įtaką 
žmogaus socialinei raidai 
bei Tūkstantmečio vystymo
si tikslų pažangai. Nors šio 
Lietuvos indekso vertė ir iš
augo, kitų šalių ŽSR indek
so vertės augimas buvo di
desnis, todėl Lietuvos pozi
cija nukrito per dvi vietas. 
Jau šeštus metus iš eilės Lie
tuva yra įsitvirtinusi valsty
bių, turinčių aukštą ŽSRI 
(didesnį kaip 0.800), grupė
je. Pirmą vietą užima Nor
vegija, kurios ŽSRI yra 
0.965, paskutinė sąraše yra 
Nigerija, kurios ŽSRI -
0.311. Antrą vietą užima Is
landija, kurios žmogaus so
cialinės raidos indeksas -
0.960. Aukščiausią - ketvir
tą - vietą iš Europos sąjun
gos vals!Ybių užėmė Airija, 
kurios ZSRI siekia 0.956. 
Tai didžiausias šuolis tarp 
ES narių. Praėjusiais metais 
Airija užėmė aštuntą vietą. 

PABRANGO BŪSTAI 
Lietuvos būsto rinkai 

stabilizuojantis, šiemet būs
to nuoma pabrango iki 30%, 
skelbia DELFI. Vilniuje nuo 
metų pradžios butų nuomos 
kainos pakilo apie 15%, 
Kaune - apie 30%, Klaipė
doj e - apie 10%. Visuose 
trijuose miestuose mažesni 
butai (1-2 kambarių) brango 
maždaug 5-10% daugiau 
negu didesni. Pastaruosius 
kelerius metus pagrindi
niuose šalies miestuose nuo
mojamo būsto pasiūla, ypač 
pigiausios ekonominės kla
sės, buvo menka. Būsto 
įperkamumas sumažėjo dėl 
išaugusių kainų ir paskolų 
palūkanų kilimo, todėl nuo
mojimas tapo patrauklesnis 
arba vienintelis sprendimas. 

SUMAŽĖJO EISMO 
NELAIMIŲ 

Lietuvos policijos eismo 
priežiūros tarnybos duome
nimis, šiais metais įvyko 
5,484 eismo avarijos - žuvo 
590 žmonių ir 6,995 buvo 
sužeisti. Tokių nelaimių su
mažėjo 0.8%. Neblaivūs vai
ruotojai padarė 646 avari
jas, 97 įvykiais mažiau negu 
2005 m. per 10 mėnesių. As
menys, neturintys teisės vai
ruoti, padarė 490 eismo ne
laimių, tarp jų 201 buvo ne
blaivūs. Užregistruoti 1,266 
eismo įvykiai, kuriuose nu
kentėjo nepilnamečiai - 41 
įvykiu mažiau negu pernai 
per tą patį laikotarpį. Visi 
pagrindiniai avaringumo ro
dikliai sumažėjo Tauragės, 
Utenos ir Vilniaus apskri
tyse. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE i-----
v 

Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji lietuvių 

parapija Kanadoje (Tęsinys) 

PETRAS ADAMONIS 

Sunkiai sekėsi kunigui B. Šlamui organi
zuoti parapiją būnant kartu su lenkais prie St. 
Vincent de Paui šventovės, 2310 Ste. Catherine 
St. E. Niekur neteko aptikti pasisakymų, kaip 
buvo laikomos pamaldos, giedama, sakomi 
pamokslai. Yra minima, kad atsirado nesuta
rimų, nes lenkų buvo dauguma, lietuviams 
nepatiko, kad ir juos vadino "polakais", kilo 
klausimai dėl lėšų kontrolės. Lietuviai skun
dėsi arkivyskupui, kad kun. B. Šlamas daugiau 
rūpinasi pinigais negu dvasiniais reikalais. 
Arkivyskupijoje yra kun. B. Šlamo pasiteisi
nantis laiškas, kuriame nurodoma, kad mo
kesčiai už patarnavimą imami, kaip oficialiai 
nustatyta. Už jungtuves: l klasės $25, 11 klasės 
$15, 111 klasės $10, IV klasės $7, V klasės $5. 
Už suaugusio palaidojimą: l klasės $25 11 
klasės $15, 111 klasės $10, IV klasės $7. Už 
vaiko palaidojimą: l klasės $10, 11 klasės $7, 
111 klasės $5,v IV klasės $3. Už iškilmingas šv. 
M~ias - $3. Ziūrint iš 100 metų perspektyvos, 
skirstymas į daugybę klasių nuteikia savotiš
kai, o žinant, kad vidutinis uždarbis buvo 15 
ar 20 centų valandai, patarnavimo kainos bu
vo aukštos. (Antros klasės palaidojimas lygu 
100 darbo valandų atlyginimui). 

St. Vincent de Paui šventovė buvo labai 
užimta prancūzų, todėl jau 1907 metais kovo 
mėn. kun. B. Šlamas ieškojo pamaldoms vietos 
kitur. Minėjo savo laiške vienai vienuolijai, 
kad į bendras lietuvių-lenkų pamaldas susi
renka 500-600 žmonių. Maždaug tuo metu St. 
Vincent de Paui šventovės salė Sv. Kazimiero 
lietuvių ir lenkų misijai buvo atsakyta. 

Sklindant žinioms apie kun. B. Šlamo ne
sutarimus, buvo atvykęs iš JAV kun. Vincen
tas Vizgirda pasiruošęs perimti misijinę para
piją. Tačiau arkivyskupas jo nepatvirtino. 
(Kun. V. Vizgirda, marijonas, ir parapija galėjo 
pereiti vienuolijos žinion, nebe arkivyskupo). 
Archyvuose yra vėl laiškas iš kun. A. Stanuky
no; jis rekomendavo kun. Antaną Civinskį, 
kuris kalba lietuviškai, lenkiškai, itališkai, 
prancūziškai, tačiau nėra žinių, kodėl kun. A. 
Civinskis neatvyko. Kaip staiga kun. B. Šla
mas atvyko, taip staiga ir iš Montrealio išvyko 
1908 m. birželio 8 d., parašęs trumpą laišką 
ar~ivyskupui nenurodydamas nei priežasties, 
net prašydamas jam grąžinti jo anksčiau įteik
tus dokumentus ar duoti darbo rekomendaci
jas. Iš to sprendžiama, kad jam tolesnis kunigo 
darbas nebebuvo priimtinas. Istoriškai abiejų 
tautų, lietuvių ir lenkų, parapijų steigimas 
Montrealyje ėjo kartu. Abi grupės dabar ne
beteko kunigo. Po kurio laiko lenkai susirado 
lenką kunigą Chalupką, pas kurį daugelis lie
tuvių su reikalais kreipdavosi. Kun. Chalupka 
tarnavo neilgai, vyskupo buvo atšauktas į savo 
vyskupiją. 

1907 metų rudenį lietuviai atsiskyrė nuo 
lenkų ir vieni atskirai pradėjo ieškoti pamal
doms vietos. Lenkai įsigijo sklypą Ontario ir ' 
Rouen gatvių rajone, planavo statyti šventovę ~ 
- pradžioje tik rūsį-salę ir kvietė lietuvius 
prisidėti, bet lietuviai atsisakė. Lietuviai nuo
modavo parapijų sales prie kitų šventovių ry
tinėje Montrealio dalyje: Sacre Coeur de Jesus 
šventovėje, 2000 Maisonneuve Ave. (nu
griauta, dabar komerciniai pastatai). Ste. Bri
gide šventovėje (dabar nugriauta- apartmenti
niai pastatai). Kartais buvo laikomos pamal
dos ir St. Vincent de Paui šventovės salėje. 
Ilgiausiai buvo nuomota salė St. Eusebe de 
Verceil, 2151 Fullum St. iki to laiko, kai buvo 
pastatyta nuosava šventovė 1916 m„ 3426 
Parthenais St. (tada adresas buvo 720 Par
thenais St.). Užtruko arti 10 metų nepasto
vumo ir klajojimo iš vienos salės į kitą. St. Eusebe de Verceil prancūzų šventovė 

Įėjimas i parapijos salę 

Prasidėjo Šv. Kazimiero misijai ketverių 
metų laikotarpis be savo lietuvio kunigo. Ta
čiau parapijiečiai tvarkėsi patys, rinko pinigus, 
dėjo į banką, kviesdavosi kunigus iš JAV di
desnėms šventėms, velykinei išpažinčiai ir mi
sijoms. Yra minimi kun. Molekaitis, kun. A. 
Milukas. Šv. Kazimiero draugija, būdama pa
šalpinė, rūpinosi lietuviškais ir dvasiniais rei
kalais. Yra sunku atskirti, kurie buvo Šv. Ka
zimiero draugijos komiteto, o kurie Šv. Kazi
miero misijos komiteto nariai. Minimos šios 
pavardės: A. Jonikaitis, Jurgis Jonikaitis, A. 
Skrinska, A. Stašaitis, V. Kajackas, J. Antana
vičius, J. Karpavičius, M. Mašniskas, J. Šmilin
gis, S. Plioplys, J. Šimkevičius, J. Aleksandra
vičius, P. Varaškevičius, Baltusis. Šių ir kitų ei
linių žmonių, dauguma fabrikų darbininkų-ių 
tvirtas nusistatymas išlaikyti Šv. Kazimiero 
misiją, jų pareigingumas ir darbų atlikimas 
tebūna mums pavyzdžiu ir paskatinimu. 

Retkarčiais lietuviai kreipdavosi į Mont
realio arkivyskupą Paui Bruchesi, prašydami, 
kad surastų nuolatinį kunigą lietuvį. Taip tę
sėsi iki 1910 metų gruodžio 30 d, kai atvyko kun. 
Stanislovas Kučas. 



Torontietės su Hollywood'o artiste Los Angeles Lietuvių dienose. Iš k.: Daina Puterienė, Rūta 
Kilmonytė-Lee, Liucija Kaminskienė, Daiva Paškauskienė, Aldona Bubulienė 

Hamilton, ON 
A.a. ZENONO STANAI

ČIO atminimui, užjausdami jo 
žmoną Aldoną, sūnus -Andrių, 
Tomą, Liną ir jų šeimas, seserį 
Nijolę su šeima bei visus gimi
nes, Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo: $200-H. Butty; $145 -
CIBC World Markets; $100 -
S.L. Gaidauskas, G. Kažemė
kienė, N.H. Otto, P. Otto, S. 
Otto, S.R. Otto, G. Petrovich ir 
šeima, J. Stanaitytė, A. Stanai
tienė ir šeima, V.A. Stanevičiai, 
J. Waxman ir šeima; $80 - R.H. 
Kantenis; $75 - CIBC Dundas; 
$60 - S. Harrison (CIBC); $55 
- l. V. Jadelis, R. V. Mėliniai; V. 
A. Stanaičiai; $50 - A.P. And
rews, E. Beržaitienė ir šeima, 
G.P. Breichmanai, E. Bubnie
nė, D.J. Charrette, A. Laugalys, 
dr. A. Mačikūnas, D.L. Mači
kūnai, M. Powers, E. Tėvelienė, 
A. Žemaitytė; $40 - J.S. Ka
reckai, E.M. Klevas; $35 - R. 
Gabers; $30 - N.A. Gutauskai, 
D.A. Saunoriai; $25 -A.J. Ged
riai, S.R. J ohnston, M. Lepars
kienė, A. Mikalauskienė (JAV), 
C. Phillip, N. Sabonara, A. Vo
lungienė, V. Ward, AK. Žilvy-

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

11 Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

čiai; $20-G. Agurkienė, R. Bar
tininkienė, l. Dikaitienė, D.A. 
Enskaičiai, D. Gutauskienė, E. 
K Gudinskai, l. Jokubynienė, D.M. 
Jonikai, O.A. Jusiai, J. Kerš
kauskienė, B.A. Paresčiai, A. 
Pilypaitis, W. Raguckienė, E. 
Repčytė, J.V. Svilai, A.S. Urbo
navičiai, l.P. Zubai, F. Zaffiro; 
$15 - E. Grajauskienė; $10 -
R. Fronczak, P.M. Gudinskai, 
V.P. Šidlauskai. Dėkojame au
kojusiems - PLV komitetas 

PAGALBAI LIETUVOS 00-
KAMS $200 aukojo S.J. Sinkevi
čiai. Dėkojame - PLV komitetas 

A.a. ZENONO STANAI
ČIO atminimui Vaikų dienos 
centrui aukojo: $100 - K. Meš
kauskienė ir šeima, L. Grabošas 
ir šeima, E. Apanavičius; $50 -
G. Grabošas ir šeima; $40 - Z.J. 
Dabrowski, V.M. Kazlauskai; 
$30 - Z.J. Rickai, V. Verbickie
nė; $20 - P. Styra, V. Verbickas, 
L.M. Paškai, L. Kriaučiūnienė, 
dr. K. Zanon, A.J. N arkai, E. 
Liaukienė, Z. Čečkauskas, P. 
Armonas; $10 - T. Enskaitienė, 
M. 'Ilumpickienė. Nuoširdžiai dė
kojame už aukas ir giliai užjau
čiame mirusiojo artimuosius -

VDC komitetas 

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
GAILESTINGUMO parapijos 
atlaidai įvyks sekmadienį, lap
kričio 19 per antras 10.30 v.r. 
šv. Mišias, kurių metu bus Švč. 
Sakramento pagarbinimas. Po 
šv. Mišių Jaunimo centre vyks 
suneštiniai pietūs ir trumpa 
programėlė. Prašome pasida
linti savo mėgstamu maistu su 
draugais ir parapijiečiais. Dėl 
papildomos informacijos kreip
tis į Reginą Choromanskytę tel. 
905 527-6440 arba Dalią Trum
pickienę tel. 905 628-8962. 
Kviečiame visus parapijiečius ir 
svečius į šią parapijos šventę. 
Lauksime visų. Parapijos v-ba 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Niujorko Apsireiškimo 
parapijos veiklus narys J. 
Rudis spalio 13 d. buvo pa
gerbtas Lietuvių apaštalato 
Niujorke - "Lithuanian Apos
tola te' s Shining Star". Pa
gerbimas vyko žymiame italų 
restorane "Gazaguilo's Brook
lyn". Apsireiškimo parapijos 
administratorius kun. J. Fon
ti pakvietė renginyje daly
vauti žmonių iš lietuvių vi
suomenės. Be paties kun. J. 
Fonti, dalyvavo kun. V. Vo
lertas, J. Rudis su žmona 
Irene, R. Sližys su žmona 
Tracey, V. Sidas su žmona 
Pat, B. Kumeta su žmona 
Maryte, M. Kliveckienė, R. 
Žukaitė, dr. G. Kumpickai
tė, J.I. Rudžių draugai ir kiti. 
Renginys pasižymėjo gau
siais dalyviais, tarp jų buvo 
ir vysk. Di Marzio. 

Vokietija 
Atgaivinta Vokietijos lie

tuvių bendruomenės Kelno
Bonos apylinkės veikla. Iš
rinkta valdyba: pirm. Skir
mantė Tamelytė, sekr. Gvi
das Mazgelis, ižd. Irena 
Zuozaitė ir nariai - Erika 
Cieszevski, Rimas Čuplins
kas, Alain Gromašauskas ir 
Akvilė Pažeraitė; revizijos 
komisija - Daiva Groma
šauskienė ir Mindaugas La
šas. Kelne kiekvieną mėne
sio pirmąjį sekmadienį KHG 
šventovėje vyksta lietuviškos 
pamaldos, laikomos kun. Vi
do Vaitiekūno. Taipgi įsteig
ta lietuviška mokyklėlė, ku
riai vadovauja Elena Aronš
tamienė. Joje darbuojasi dar 
Laura Narašytė, Teisutė 
Rapp ir Ernesta Semionova. 

Hamburgo LB apylin
kės tautiečiai džiaugiasi 
lietuviškais renginiais Ham
burge. Rugsėjo mėn. pra
džioje čia prasidėjo Lietuvių 
kultūros dienos. Buvo gali
ma dalyvauti fotografo R. 
Požerskio darbų parodoje, 
saksofonisto P. Vyšniausko 
koncerte, rašytojos J. Iva
nauskaitės knygos Placebas 
sutiktuvėse, jauno fotografo 
menininko V. Mychelio pa
rodoj e, grupės "Skamp" 
koncerte, lietuviškų filmų 
vakaruose. Buvo šios apylin
kės bendruomenei atstovau
ta, kai Bedyne lankėsi Lie
tuvos prezidentas V. Adam
kus. Pirmą kartą Hamburge 
įvyko Vokietijos lietuvių 
bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas. Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos XII 
kongrese Kanadoje Vokieti
jos lietuvių jaunimo sąjungai 
atstovavo Rimas Baliulis, 
Dalia Henke, Jūratė Patac
kaitė ir Asta Baikauskaitė. 
Hamburge veikia lietuviška 
mokyklėlė "Abėcėlė". Šiais 
metais Hamburge pradėjo 
veikti ir vaikų darželis. Jį su
organizavo Jolanta Selima
vičiūtė-Hansen. Pastarajai 
talkina Marina Raab ir kitos 
mamos. Darželiui buvo pa
skirtas naujai atremontuotas 
kambarys. Tėvai kiekvieną 
šeštadienį už vaiką moka 2 

eurus, už du vaikus - tris eu
rus. Į lietuvių bendruomenę 
įstojo Živilė Kraujalytė, Joa
na Schonberg, Edita Schulze 
ir Dalia Drazdaitė. 

Gudija 
Rimdžiūnų lietuvių mo

kykla mokslo metus pradėjo 
iškilmėmis mokyklos salėje 
ir mokyklos direktorės S. 
Lukšienės sveikinimo žo
džiu. Toliau renginiui vado
vavo R. Žvaginytė ir A. Kim
sa. Kalbėjo Astravo rajono 
vietos valdžios atstovai: A. 
Kovalko, V. Adachovskij, M. 
Skerio ir Lietuvių bendruo
menės pirm. V. Lukša. Pasta
rieji ne tik sveikino, bet pir
mokams padalino ir dovanų. 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
prie Lietuvos vyriausybės ge
neralinis departamento di
rektorius A. Petrauskas savo 
žodyje pabrėžė, kad Lietuva 
myli Rimdžiūnų mokyklos 
mokinius ir įteikė pirmakla
siams mokinio pasus. Su
laukta svečių ir iš Minsko -
atvyko Lietuvos ambasados 
atstovas M. Stonys, Gudijos 
lietuvių bendruomenės pirm. 
V. Palubaitytė-Kolesnikova. 
Pastaroji kvietė mokinius iš
laikyti gimtąją lietuvių kalbą 
visą gyvenimą, kur jie bebūtų 
ir kur begyventų (akivaizdus 
pavyzdys pati kalbėtoja). 
"Gervėčių" klubo pirm. A. 
Augulis sakė, kad nėra bran
gesnio už mokytojo darbą, 
palinkėdamas sėkmės, ypač 
naujiems mokytojams. O to
kių esama trys: lituanistė G. 
Sanavičienė, istorikas G. 
Skiparas, kūno kultūros mo
kytoja H. Vilkišienė. Moki
nius dainomis pasveikino 
folklorinis ansamblis "Žilvi
tis". Pirmokų tėvų vardu žo
dį tarė E. Beliačie, linkėda
ma visiems geros nuotaikos 
ir mokymosi sėkmės. J.A. 

Argentina 
"Lietuvių centro" 80 

metų jubiliejus paminėtas 
spalio 7 d. Buenos Aires 
draugijos patalpose. Susirin
ko apie 200 žiūrovų, tarp ku
rių buvo ir Lietuvos ambasa
dos atstovas Algimantas 
Rastauskas, Lietuvos konsu
las Juan Martin Daujotas, 
Vengrijos ambasados Ar
gentinoje atstovas Zoltan 
Bacs, Estijos konsulas Ar
gentinoje Peet Pullisaar, 
"Argentinos lietuvių organi
zacijos ir spaudos tarybos" 
(ALOST) ir "Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje" pirmi
ninkas Jurgis Brazaitis, "Ne
muno" lietuvių kultūros 
draugijos pirmininkas Ricar
do Cagliardi Semėnas bei 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos Pietų Amerikos at
stovas, Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungos Krašto 
valdybos pirmininkas ir 
"Ecos de Lituania" vedėjas 
Juan Ignacio Fourment Kal
velis. Koncertavo vaikų šo
kių grupė "Spindulys", jau
nųjų šokių grupė "Inkaras" 
ir veteranų šokių grupė "U g
nė", dainavo choras "At
mintis". RSJ 



8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.XI.14 Nr. 46 

~ ~ 
It\ „ 

~ ~ , .... ,,, 
~ _[ !;!! l 'l' l • KNYGOS ~ l" . 

~ ·- 1s; >;; 6 1!' l 
~ "'i 11.:1 !':'!': tl : ( t l'o{ 

''Suk, suk ratelį ... '' 
Lietuvių tautinių šokių puoselėtojos Genovaitės Breichmanienės knyga 

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė - iš
eivijoje pasižymėjusi ilgametė tautinių šokių 
kūrėja, mokytoja, puoselėtoja, Hamiltono 
"Gyvataro" tautinių šokių grupės steigėja, 
VIII šokių šventės meno vadovė, spaudos 
bendradarbė. Nuo jaunystės dienų pasišventu
si lietuvių tautiniam šokiui, dabar pridėjo prie 
savo nuopelnų gražią knygą apie išeivijoje 
rengtas tautinių šokių šventes Suk, suk ratelį. .. 

Leidinys - didelio formato, 175 puslapių, 
skirtas išeivijos lietuvių šokančiam jaunimui, 
jų mokytojams ir vadovams, su linkėjimu, 
"kad meilė lietuvių liaudies menui niekados 
neišblėstų jų širdyse, o tautinių šokių šventės 
dar ilgai džiugintų visus ir tolimai Tėvynei pri
mintų mūsų pagarbą ir meilę jai". 

Leidinyje sukaupta šios srities istorinė 
medžiaga yra itin svarbi archyvine prasme, o 
taipgi atspindi pokario išeivijos bei pačios au
torės gilius tautiškumo jausmus. 

Savo įvade "Prisiminimų takais" autorė 
pasidalina prisiminimais apie savo karjeros 
tautiniuose šokiuose raidą nuo pat jaunystės 
dienų, paaiškina kaip vystėsi šokių švenčių 
rengimas. 'lbliau G. Breichmanienė rašo apie 
tautinių šoki'Ų atgimimą Lietuvoje XX š. pra
džioje, supažindina su pasitraukimo iš tėvynės 
aplinkybėmis ir veikla pabėgėlių stovyklose. 

Ji apžvelgia Vokietijoje veikusių ansamb
lių įsteigimą ir veiklą, po to aprašo kiekvieną 
išeivijos tautinių šokių šventę. Įterptos nuo
traukos leidžia prisiminti rengėjų komitetus ir 
jau dabar "senų" laikų veikėjus, šokėjus, šokė
jų sudarytas šokių figūras aikštėse. 

Plačiausiai aprašyta paskutinioji - dvylik
toji tautinių šokių šventė Čikagoje, su jvairiais 
vertinimais spaudoje, žiūrovų bei šokėjų pasi
sakymais, net ir laikinojo tuometinio Lietuvos 
prezidento Artūro Paulausko pasisakymu. 

Toliau autorė aptarinėja šokių šventės 
scenarijaus sudarymą, tautinių šokių mokyto
jų įnašą, tautinių šokių renginius Lietuvoje. 
Tu.ipgi atspausdinti darbščiosios autorės 

straipsniai apie tautinius drabužius, lietuvių 
pasirodymus įvairiuose renginiuose nuo 1964 
m. pasaulinės parodos Niujorke, Kanados lie
tuvių dienose Hamiltone. Pabaigoje išvardinti 
išeivijos tautinių šokių šventės repertuarai. 

Knyga užbaigiama priedu, kuriame įtrauk
ti kiti G. Breichmanienės straipsniai -Pirmieji 
iingsniai, Tautinis fokis, Marija Baronaitė
Grėbliūnienė, KDmpozitorių Joną Švedą pri
simenant. 

Gražu matyti knygos paskutiniame pusla
pyje autorės nuotrauką su prezidentu Valdu 
Adamkumi, ją apdovanojusiu DLK Gedimino 
ordinu 2001m.liepos6 d., Valstybės-Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga. 
Tikrai jos nenuilstamam darbui tai yra tinka
mas atpildas, o jos knyga- puiki liudininkė. RSJ 

Minties trupiniai 
"Nebelaukia gyvenimas, . " euia„. 

Senojo lauko dvasia, tė
viškės slenkstis, rūkas ant 
plento, gilūs :filosofiniai pa
mąstymai apie gyvenimo 
prasmę ir ... savaitė prieš mir
tį, visa tai atsispindi poetės 
Elenos Mezginaitės kūryboje. 

Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekoje pa
rengta literatūros paroda 
Nebelaukia gyvenimas, ei
na ... , skirta Elenos Mezgi
naitės 65-čiui pažymėti. Jau 
ankstesniuose Tėviškės ži
burių numeriuose informa
vau apie Rokiškio "Romu
vos" gimnazijos bibliotekoje 
kaupiamą autografuot'Ų lei
dinių kolekciją, apie rašyto-

jos, poetės Alės Rūtos di
džiulę leidinių kolekciją, ku
rią gerbiama autorė padova
noj o minėtajai bibliotekai. 
Jubiliejinėje literatūros pa
rodoje, kurią skyrėme į Am
žinybę iškeliavusiai Elenai 
Mezginaitei, eksponu~ama 
ir eilėraščių knyga Saltas 
ginklas. Joje įrašas: "Alei 
Rūtai ir tos pačios mūsų Lie
tuvos žmogui". Šioje paro
doje informacijos vartotojai 
turi galimybę susipažinti su 
pačiomis naujausiomis pub
likacijomis iš spaudos, po
ezijos rinkiniais, kuriuose 
spausdinta kraštietės poetės 
Elenos Mezginaitės kūryba. 

Reda Kiselytė, 
Rokiškis 

Lietuvio rašytojo knygos 
angliškai 

Antano Šileikos raštai anglų kalba 
GENIUS PROCUTA 

Dažnai juokauju, kad 
esu Antano Sileikos "litera
tūros agentas", todėl noriu 
atkreipti dėmesį, kad "Indi
go/Chapters" ir "World's Bi
gest" knygynuose galima 
gauti prieš dvejus metus 
"Random House Canada" 
išleistą Antano romaną Wo
man in Bronze. Kaip ir visos 
grožinės literatūros knygos, 
po poros metų būna gerokai 
atpigintos. Originaliai kaina
vusi (kietais viršeliais) A. Ši
leikos knyga $34.95, dabar 
yra parduodama už $5.99. 

Gražiai išleista knyga su 
įdomiu aplanku Moteris bron
zoje apie talentingą jauną 

lietuvį Tum.ą Stumbrą ( diev
dirbį) ir jo dvylikos metų 
"odisėją" nuo 1917-1929 ir 
pastangas tapti pripažintu 
skulptorium Paryžiuje. 

Pirmoji pusė romano 
vyksta Lietuvoje, Merdinės 
apylinkėje. Po trumpesnės 
viešnagės Lenkijoje pagrin
dinis romano veiksmas per
sikelia į pasaulio meno sosti
nę Paryžių, o epiloge Tumas 
atsiduria Kanadoje ... 

Romanas yra labai įdo
mus, A Šileika yra geras pa
sakotojas, jis jau yra uzoaigęs 
kitą romaną, ir yra pradėjęs 
rašyti dar kitą. Jo veiksmas 
vyksta pirmuoju sovietmečio 
dešimtmečiu Lietuvoje. 

Hamiltono "Gyvataras" ir Turonto "Gintaras" Los Angeles vy:kusiose Lietuvių dienose rugsėjo 3G - spalio 1 d.d. Kairėje - LA "Spindulio" Yadovė Danguolė 
Varnienė, "Gintaro" - Romas Jonušonis, "Gyvataro'' - Irena Žukausb.itė Ntr. n Puterienės 



Studijos "Music at the Runnymede" koncerto atlikėjai Runnymede šventovėje. Iš k.: T. Sa
dykhov (violončelė), l. Beres (fortepijonas), dainininkė V. Vitols (mezzosopranas) 

Ntr. K. Poškaus 

Kvietimas šokiui ... 
SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Savo antrąjį sezoną studi
ja "Music at the Runnymede" 
pradėjo lengvos klasikinės ir 
šiuolaikinės muzikos koncer
tu. Kaip ir skelbė reklama, 
skambėjo klasikų sukurtų šo
kių muzika ir dainos. Juos at
liko latvių kilmės dainininkė 
V. Vitols (mezzosopranas), 
violončelistas Teimour Sady
khov ir pianistė Ilona Beres. 
Ji yra ir šios studijos organiza
torė bei meno vadovė. Nors 
tą vakarą Toronto Lietuvių 
Namuose vyko kviestinės gru
pės iš Lietuvos koncertas ir 
vakarienė, erdvioje Runny
mede šventovėje koncerto 
klausėsi gana gausus mūsų 
tautiečių skaičius. Salėje ma
tėsi nemažai "Volungės" cho
ro dainininkų ir kitų mūsų bei 
latvių bendruomenių žmonių 
- klasikinės muzikos gerbėjų. 
Atrodo, kad jie nesigailėjo dėl 
savo pasirinkimo. 

Vakaro žvaigžde neabejo
tinai galima pavadinti Vilmą 
Vitols. Ji ne tik atliko didžiąją 

dalį programos, bet labai iš
raiškingai papasakojo apie 
kūrinius bei jų autorius. Pra
dėjusi savo pasirodymą ištrau
komis iš populiariausios pa
saulyje operos G. Bizet Kar
men, jauna dainininkė patrau
kė dėmesį savo artistiškumu, 
temperamentu, būtinu šiai 
muzikai, maloniu, lengvai val
domu balsu. 

Be ištraukų iš Karmen, F. 
Leharo operetės Linksmoji 
našlė, Vilma Vitols padainavo 
jau klasika tapusias dainas -
H. Waren Šešėlių valsas, Su
dužusių svajonių bulvaras, 
žaismingą V. Youmans Cario
ca, K.Weill Youkali ir kitas. 
Vilma Vitols - dažnai koncer
tuojanti dainininkė. 

Be įvairių programų, ji 
dalyvauja spektaklyje Stebuk
lingoji fleita, kurio premjera 
įvyko šį rudenį Opera Atelier 
teatre. Prie dainininkės balso 
labai gražiai derėjo sodrus 
violončelės ir fortepijono mu
zikos pritarimas. Abu - Ilona 
Beres ir Teimour Sadykhov 

Lietuva, mano Tu 
Lietuva 
1978-1998 

Lietuva, mano Tu Lietuva, 
Ar bebūsi tada Lietuva, 
Kai prie laikmečio kelio slidaus 
Kapinynas vardus mūs priglaus? 

Ar bebūsi didi lig dangaus, 
Virš vėdryno gelsvųjų akių, 
Virš pražydusių toliuos linų? ... 

Ar bebūsi laiminga tada, 
Obelėle trapi, Lietuva? 
Jau tada, kada mūsų nebus, 
Kada rudenys laidos kitus? ... 

Ar laukymės vėl sodais pabals? 
Ar asfalto kelių lėkime 
Atpažint jie norės tave? ... 

atliko P. Čaikovskio Sentimen
talųjį valsą, F. Šapeno Polo
naise Briliante, Pablo de Sara
sate Ispanišką šokį. Klausyto
jai ilgais plojimais palydėjo 
Belos Bartoko Rumuniškus 
šokius. Neilgas penkių dalių 
kūrinys, parašytas rumunų, 
vengrų, kitų Vidurio Europos 
tautų liaudies muzikos moty
vais, atskleidė ir turtingą pa
prastų žmonių kuriamąją ga
lią, ir atlikėjų meistriškumą. 

Su vakaro programa ir at
likėjais supažindino Aurelija 
Jusytė, Aukštesniųjų lituanis
tinių kursų moksleivė, pianis
tės I. Beres dukra. Daili, daug 
informacijos pateikianti spaus
dinta vakaro programa prista
tė ir šio koncerto rėmėjus, 
daugiausia lietuvių bendruo
menės narius. Jiems ir talki
ninkavusiems savanoriams li
kome dėkingi už įsimintiną 
vakarą. Belieka tikėtis, kad 
atlikėjai ras progos pakartoti 
šią programą kuria nors proga 
ir, žinoma, sulaukti kvietimo į 
naujus vakarus. 

Žemės paslaptis Tu gal žinai, 
Kokią ateitį lemia dievai ... 
Vienišais papuošta ąžuolais 
Kur nuklysi? Kokiais keliais? ... 

''Lietuva, mano Tu Lietuva" ... 

Tie kiti, pikti, svetimi, 
Ar Tave Nemunėlio krantais 
Bėgdami šauks kitais vardais? ... 

Tu išliksi gyva, Lietuva, -
Iš piliakalnių kilus dvasia 
Liks gyva upių slėniuos žaliuos 
Ir lietuviško žodžio garsuos. 

Aušrai švintant virš bokštų žilų 
Liksi laisvės vatpų gaudime, 
Ąžuolynų žalių ošime. 

Garsas Žalgirio vyrų kovų, 
Aukos kritusių mūšiuos sūnų 
Laisvės skambantį vardą kartos 
Virš Tavęs, Lietuva, ... amžinos. 

ZUZANA STUNŽĖNIENĖ 
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lil KULTORINEJE VEIKLOJE 
Eimunto Nekrošiaus 

teatro studija "Meno for
tas" paruošė naują spektaklį 
Faustas pagal Johann Wolf
gang von Goethe tragediją. 
Pasak režisieriaus E. N ekro
šiaus, beveik keturių valan
dų trukmės spektaklis gimė 
po metų įtempto kūrybinio 
darbo. Spektakliui pasirink
tas ne naujausias Antano A. 
J onyno Fausto vertimas, bet 
sunkesnis, šiurkštesnis ir sce
nai tinkamesnis Vlado Šim
ka us vertimas. Daktarą 
Faustą vaidinantis Vladas 
Bagdonas prisipažino, kad 
šis vaidmuo jam buvo sun
kiausias ir fiziškai, ir dvasiš
kai - "daug teksto, kuris yra 
romantinio pobūdžio, nėra 
veiksmingas, prieštarauja vi
soms vaidybos taisyklėms." 
Aktorius V. Bagdonas 2000 
metais buvo sukūręs nepa
mirštamą Otelo to paties pa
vadinimo E. N ekrošiaus 
spektaklyje. 

Mefistofelį spektaklyje 
vaidina Salvijus Trepulis, 
Margaritą - Elzbieta Latė
naitė, Dievą ir Wagnerį Po
vilas Budrys, Fausto padėjė
ją Vaidotas Vilius. Fausto 
scenografiją, kurioje vyrauja 
paprastos virvės, atverstos 
knygos ir juoda spalva, su
kūrė Marius N ekrošius, kos
tiumus - Nadežda Gultiaje
va, muziką - Faustas Latė
nas. Spektaklio eskizas jau 
buvo parodytas Liege miesto 
teatre Belgijoje ir Sankt Pe
terburgo Baltijskij dom festi
valyje, kur pelnė kritikų pri
zą. Kitą spektaklio pastaty
mą pirmiau už lietuvius pa
matys italų žiūrovai lapkri
čio 25 ir 26 dienomis Mode
nos mieste festivalio Mode
na Carpi Vignolam metu. 
Vilniuje Faustas atsiras 
gruodžio mėnesį. 

Lietuviui profesoriui 
Juliui Kakariekai Siliui Či
lės Santiago Gabriela Mist
ral universitetas suteikė gar
bės daktaro vardą už jo ne
nuilstamą dėstytojo darbą ir 
plačius mokslinius tyrinėji
mus ~iduramžių istorijos sri
tyje Cilės ir kituose užsienio 
universitetuose. Profesorius 
dėstė įvairi9se aukštosiose 
mokyklose ~ilėje ir Argenti
noje, buvo Cilės Concepcion 
universiteto Istorijos ir geo
grafijos instituto direktorius, 
o paskutinius 15 metų dirbo 
Gabriela Mistral universite
to Istorijos teorijos ir filoso
fijos bei Politinės minties is
torijos katedrose. J. Kaka
rieka Silius gimė Lietuvoje 
1922 metais. 1942 metais 
įstojo į Vilniaus universiteto 
Istorijos ir filosofijos fakul
tetą. Vėliau emigravo į Vo
kietiją, kur pradėjo savo pro
fesinę veiklą. Gg.vęs stipen
diją studijuoti Cilėje ten ir 
pasiliko visam gyvenimui. 

Vilniaus "Gaidos" festi
valis Valstybinėje filharmo
nijoje šiemet pristatė antrą 
dalį Kristijono Donelaičio 
poemos Metų muzikinės lini
jos - kompozitoriaus Bro
niaus Kutavičiaus veikalo 
kameriniam ansambliui Mz
saros darbai pasaulinę prem
jerą. Pirmąją ciklo dalį Pa-

vasario linksmybes, irgi para
šytą "Gaidos" festivalio už
sakymu, pernai atliko Lietu
vos valstybinis simfoninis or
kestras. Tačiau šiemet kom
pozitorius buvo įsitikinęs, 
kad kamerinis ansamblis su
gebėtų geriausiai išreikšti 
Metuose aprašytus vasaros 
darbus ir įvykius: muzikinį 
vyksmą atlikėjai papildė 
šūksniais, ritminėmis frazė
mis, neįprastais garsais. Vei
kalą atliko "Gaidos" festiva
lio ansamblis, diriguojamas 
belgo Daniel Gazono. 

"Gaidos" festivalio įsteig
tas kolektyvas jau spėjo įro
dyti savo sugebėjimą koky
biškai atlikti įvairių stilių 
naująją muziką. Į ansamblį 
suburti geriausi Lietuvos at
likėjai, o kolektyvo progra
moms parengti kviečiami di
rigentai, turintys ypatingą 
patirtį šiuolaikinės muzikos 
srityje. Tą patį vakarą skam
bėjo ir vienos produktyviau
sių bei aktyviausių jaunosios 
kartos lietuyių kompozitorių 
Ramintos Serkšnytės kūri
nys Migdolų žydėjimas. Mu
zikinį kūrinį įkvėpė dailinin
ko Vincent van Gogh to pa
ties vardo paveikslas, todėl 
ir šis muzikos kūrinys per
smelktas šviesių impresio
nistinių spalvų ir subtilių ry
tietiškų atspalvių. Be lietu
viškų premjerų, tą spalio mė
nesio vakarą skambėjo dvie
jų prancūzų kompozitorių 
šiuolaikinės muzikos kūri
niai: Yan Maresz veikalas 
Entrelacs_, ir Gerard Grisey 
Partiels. Sių metų festivalio 
programoje bendrauja Rytai 
ir Vakarai, skirtingos tradi
cijos ir pasaulėžiūros, kon
tekstai ir idėjos. 

Vilniaus Antakalnio ra
jone esančiame Kosciuškos 
gatvės parkelyje spalio pa
baigoje buvo pasodinta guo
ba. Ji pasodinta toje vietoje, 
kur XIX š. augo senas medis, 
po kuriuo mėgdavo prisėsti 
poetas Adomas Mickevičius. 
Po poeto mirties, 1929 me
tais, iš po senosios guobos 
sauja žemės buvo nuvežta į 
Paryžių ir įkasta po Adomo 
Mickevičiaus paminklu Al
mos aikštėje. Renginyje, ku
rio metu senosios A. Micke
vičiaus guobos vietoje buvo 
sodinamas naujas medelis, 
dalyvavo Vilniaus burmist
ras Artūras Zuokas, Prancū
zijos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Guy Yel
da, Lenkijos ambasados, ra
dijo stoties "Znad Vilii" at
stovai. Prie pasodinto mede
lio Vilniaus garbės pilietis 
poetas Justinas Marcinkevi
čius skaitė Adomo Mickevi
čiaus eiles. 

Kopenhagos Renesanso 
muzikos festivalyje Danijoje 
spalio 29-30 dienomis daly
vavo Vilniaus miesto savival
dybės choras "Jauna muzi
ka". Choras koncertavo Ko
penhagos centre esančiose 
Holmens ir Sankt J ohannes 
šventovėse. Festivalyje daly
vavo atlikėjai iš Italijos.a D. 
Britanijos, Norvegijos, Sve
dijos, Vokietijos, Argentinos, 
Lietuvos ir Danijos. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANA~ILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. 1r penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 2.35% 
180-364 d. term. ind. . ....... 2.60% 
1 metų term. indėlius ........ 3.20% 
2 metų term. indėlius ........ 3.35% 
3 metų term. indėlius ........ 3.40% 
4 metų term. indėlius ........ 3.45% 
5 metų term. indėlius ........ 3.55% 
1 metų "cashable" GIC ...... 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.25% 
RRSP, RRIF ''Variable" ....... 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.50% 
Taupomąją sąskaitą iki ...... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ....... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . •........•• 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .......... 7.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ........ 5.35% 
2 metų ........ 5.50% 
3 metų ........ 5. 75% 
4 metų ........ 5.80% 
5 metų ........ 5.95% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne p~lnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
įsteigė universiteto ir kolegijos studentams stipendijų 

fondą ir šiais metais paskyrė dešimt stipendijų. 

Vieną stipendiją 1,500 dol. vertės ir devynias po 1,000 dol. 

1,500 dol. stipendija paskirta Stefan Wasowicz ir po 1,000 dol.: 
Patrick Liotti, Heather Ambraškai, Julijai Krisčiūnaitei, Renatai 
Simonavičiūtei, Laurai Kisielytei, Sauliui Simonavičiui Linai 
Jaglowitz, Julijai Šimonėlytei, Elenai Stravinskaitei. ' 

Įvertinant kiekvieną stipendijų prašymą, stipendijų fondo komitetas 
atsižvelgė į studento stropumą, pasiekimus moksle ir dalyvavimą 
bendruomenės gyvenime. Stipendijų fondo komitetas savo rekomen
dacijas pateikia kredito kooperatyvo valdybai, kuri daro galutinį 
sprendimą, kam reikėtų paskirti stipendijas. 

Stipendijų fondo komitetas: 
. J?irm. Julija Adamonytė-Danaitienė, sekr. Rita Norvaiša, 

nana1 dr. C. Jonys, kun. Vytautas Staškevičius ir Vytautas Bireta 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc„ Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W 1C5 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz<!fyahoo.ca 

*lndependently Owned and Operated, REALTOR® 

Senosios didybės pėdsakais 
GEDIMINAS KURPIS 

Tęsinys iš 45 nr. 

Liublino senamiestis, pilis 
ir ožys 

Zamošč ir Lucko miestų 
herbuose šventieji, su aureo
lėmis, su knygomis ir su ietimi 
bei ganytojiška lazda kitoje 
rankoje; Lvovo herbas, savai
me suprantama, net su dviem 
liūtais, bet kodėl Liublino 
herbe ožys, niekas negalėjo 
paaiškinti. Ožys gražus - su 
auksine barzda, ilgais auksi
niais ragais ir auksinėm kano
pom. Na, tiek to. Iš viešbučio 
po pusryčių į senamiestį ėjom 
pėsti. Buvo gražus sekmadie
nio rytas. Praėjome maršalo 
Pilsudskio paminklą Gis Len
kijoje populiarus, kaip ir Ado
mas Mickevičius ar J anas 
Paulius 11), kuklų paminklą 
žuvusiems visose Lenkijos ko
vose ir sukilimuose, priėjome 

Paminklas Liublino unijai 

Lietuvos aikštę. Jos viduryje 
gėlytėmis apsodintas pilkas 
obeliskas su užrašu, kad tai 
paminklas Liublino unijai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos pa
minėti. Paminklą, statytą tuoj 
po 1569 metų unijos toje vie
toje, kur buvo apsistoję Lietu
vos delegatai, Rusijos caras 
vėliau liepė nuversti. Pamink
las atstatytas 1826 metais. 

Toliau priėjome Pergalin
gos Dievo Motinos (Kosciol 
Matki Boskiej Zwicięskiej) 
šventovę, kurią 1412-26 me
tais pastatydino karalius Jo
gaile. atsidėkodamas už perga
lę Zalgirio mūšyje. Praėję 
Laisvės aikštę išvydome gar
siuosius Krokuvos vartus, bet 
vietoj gynybinių sienų, vartai 
buvo įsprausti tarp daugia
aukščių namų. Turgaus aikš
tėje namų fasadai ypač dailiai 
dekoruoti baroko ir "mane-

Jogailos finansuota šventovė 
Liubline atsidėkojant už Žal
girio mūšio laimėjimą 

Liublino "ožys" ir mūsų jau
niausia keliautoja Rūta 

ristinio" stiliaus ornamentais. 
Namas, kuriame gyveno kar
dinolas Stefan Wyszinski, kai 
studijavo 1925-1929 metais 
Liublino katalikų universite
te, pažymėtas marmorine len
tele. 

Pagaliau iš tolo išvydome 
Liublino pilį, kuri ant kalne
lio labai įspūdingai atrodė. 
Trumpai pasigrožėję šiuo 
vaizdu, ėjome į Karališkąją 
aikštę ir į pilį. Sekmadienis -
pilies kambariai ir muziajus 
buvo uždaryti, bet įleido į Svč. 
Trejybės koplyčią, kurios sie
nos, kur tik buvo vietos, buvo 
išdekoruotos piešiniais, orna
mentais ar ikonomis. Kažkas 
panašaus į Albi katedros in
terjerą Prancūzijoje. Ant vie
nos sienos buvo ir Jogaila ant 
žirgo, o angelas jam ant galvos 
deda karališkąją karūną. Mu
ziejuje yra didžiulis Jan Ma-

Liublino pilies vartai 

tejkos nutapytas paveikslas 
Liublino unija, kurio deja ne
teko pamatyti. Pastebėjau, 
kad lenkai turėjo daug daili
ninkų ir tapytojų, kurie žy
mesnius istorinius įvykius 
įamžino meno kūriniuose. 
Dabar jie kabo muziejuose ir 
meno galerijose. 

Liublinas yra bene se
niausias Lenkijos miestas, is
toriniuose šaltiniuose mini
mas nuo 986 metų. Kurį laiką 
ėjo iš rankų į rankas - Haličo 
karalius Danilo 1240 m. išvarė 
iš jo totorius ir pats užėmė, 
1302 m. vėl jį atsiėmė lenkai. 
Liubline DLK Jo gaila 1386. 
11.2 buvo išrinktas Lenkijos 
karaliumi. XVI š. čia posė
džiaudavo Lenkijos seimai, o 
nuo 1578 metų Liubline regu
liariai rinkdavosi vyriausias 
Lenkijos teismas - Karūnos 
tribunolas. Po llI Lietuvos
Lenkijos padalinimo Liubli
nas atiteko Austrijai, 1919 m. 
vėl uungtas į Lenkiją. Iš origi
nalios viduramžių, XIII šimt-

mečia, pilies beliko tik didelis 
apskritas donžonas su 4 m sto
rumo sienomis ir Šv. Trejybės 
koplyčia, visą kitą pilies dalį 
XVI š. perstatė italai. 

Savo autobuso sulaukėm 
Karališkoje aikštėje skanių le
dų porcijomis nešini, nes buvo 
gana karšta diena. Bet ne iš 
karto pasukom Lietuvos link, 
nes dar norėjom aplankyti 
mažą miestelį and Vyslos upės 
kranto, Kazimierz Dolny, pa
sak turistinių knygelių, labiau
siai menininkų mėgstamą vie
tovę. Miestelis turi savo isto
riją, bet mes ja nesidomėjo
me, mus domino tik jo "legen
dinis" grožis. 

Kazimierz Dolny, gaidžio 
pyragai ir kelionė namo 
Išlipom netoli Turgaus 

aikštės. Toliau, įkalnėje ma
tėsi graži smėlio spalvos šven
tovė, už jos dvi kalvos - ant 
vienos pilies griuvėsiai, ant 
kitos trys mediniai kryžiai. 
Dalis mūsiškių lipo į tuos kal
nus, mažesnė dalis (ir aš kar
tu) trynėmės turgaus aikštėje, 
aplink kurią visa aibė krautu
vėlių ir kavinaičių, o pačioje 
aikštėje smalsuolius linksmi
no spalvingais sparnais pasi
puošę Pietų Amerikos indė
nai. Vieni šoko, kiti į skudu
čius panašiam dūdelėm grojo 
ir į būgną mušė. Miestelis tik
rai jaukus. 

Beieškodami, kur išleisti 
paskutinius auksinus ir gra
šius, suradom krautuvėlę, ku
rioje pardavinėjo keistai išrai
tytus pyragus, vadinamus "ko
guty". Tik gerai įsižiūrėję pa
matėm, kad tai gražūs gai
džiukai. Nusipirkom parvežti 
Lietuvoje laukiantiems na
miškiams. 

Tolimesnė kelionė praėjo 
beveik be nuotykių iki pat Lie
tuvos-Lenkijos pasienio. Šį 
sykį važiavom per Budzis
ko/Kalvarij os pereinamąjį 
punktą, nes turėjome Kaune 
išleisti kauniečius ir klaipė
diečius. Patikrinimas truko 
vos 10 minučių - sekmadie
nis, tai už abi valstybes pasus 
tikrino tik lietuvis pasienietis. 

Gražus ir skanus gaidžio 
pyragas 

Bet prie pat pasienio pradėjo 
lyti, ir taip smarkiai įsilijo, kad 
čiurkšlėm pylė iki pat Kauno. 
Vargšai bendrakeleiviai turėjo 
išlipdami sušlapti. Tęsiant ke
lionę į Vilnių, nustojo lyti. Kai 
parvažiavau "namo", Anta
kalnyje, kur visuomet apsisto
ju, nors buvo jau vėlu, bet dar 
ilgai pasakojau apie visas ke
lionės grožybes. O tas gražu
sis gaidžio pyragas, pasirodo, 
buvo ne tik gražus, bet ir labai 
skanus. 

Ntr. G. Kurpio 
(Pabaiga) 



Amerikos lietuvių fondo dovanos 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Š.m. spalio 18 d. PLC Le
monte (JAV) įvyko Amerikos 
lietuvių fondo spaudos konfe
rencija, kuriai vadovavo ALF 
t-bos pirm. Vytautas Kaman
tas, pranešęs apie spalio 17 d. 
įvykusį ALF tarybos posėdį ir 
ten įvairių komitetų pirminin
kų padarytus pranešimus. 

ALF v-bos pirm. Sigita 
Balzekienė pranešė, kad iki 
šiol į Amerikos lietuvių fondą 
yra įstoję 64 nauji nariai. Iš 
viso įnašų šiais metais iki šiol 
yra 195,657 dol. Pirmininkė 
pabrėžė ALF rėmuose esan
čių specialių fondų svarbą. Jų 
iš viso jau yra 62 ( 43 - stipen
dijų ir 19 - paramos). Iš jų sti
pendijos ar parama skiriama 
pagal steigėjų specifinius nu
rodymus. Pvz. 2005 m. a.a. inž. 
Viktoro Vytauto Vidugirio 
vardu įsteigtas 100,000 dol. 
fondas remia inžineriją studi
juojančius studentus. S. Bal
zekienė pranešė ir apie š.m. 
lapkričio 4 d. rengiamą tradi
cinį ALF rudens pokylį - sti
pendijų įteikimą ir nepakarto
jamą stipendininkų koncertą 
"Dovana nariams", kuriame 
atlikėjai - esami ar buvę LF 
stipendininkai: Evelina Pu
zaitė, Gabrielius Alekna ir 
Vakarė Petroliūnaitė. 

Baigiant konferenciją, V. 
Kamantas pranešė, kad ALF 
tarybos posėdis įvyks gruodžio 
5 d., kuriame bus renkami 
ALF t-bos ir v-bos pirminin
kas ar pirmininkė. Kita spau
dos konferencija įvyks gruo
džio 6 d. PLC, Lemonte. 

apie 2,000 dol., kuriems irgi 
yra daug prašymų). 

I. Švietimo reikalams pa
skirta iš viso 165,636 dol. Li
tuanistiniam švietimui: 1. JAV 
LB Švietimo reikalų t-bai -
77 ,344 dol. ( 444 dol. iš prel. J. 
Prunskio fondo); 2. JAV LB 
religinių reikalų t-bai - 2,200 
dol.; 3. kitoms organizacijoms 
- 11,000 dol. Mokslui: 1. Lie
tuvos išeivijos institutui - 8,000 
dol.; 2. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui - 25,222 dol. 
(iš jų 222 dol. iš K. Girvilo 
fondo); 3. kitoms organizaci
joms - 41,870 dol. 

II. Kultūriniams reikalams 
iš viso 46,815 dol. Menui/rengi
niams: 1. JAV LB Kultūros t
bai - 16,250 dol.; 2. kitoms or
ganizacijoms/renginiams - 21, 
108 dol. (iš jų 358 dol. Paminklo 
išlaikymui iš JAV LB Palm 
Beach apyl. Lietuvių padėkos 
paminklo spec. fondo). Knygų 
leidimui - 9,457 dol. 

III. Visuomeniniams rei
kalams iš viso 106,559 dol. 1. 
PLB reikalams - 12,500 dol.; 
2. JAV LB KV Visuomeninių 
reikalų t-bai/apylinkėms - 17, 
500 dol.; 3. JAV LB Socialinių 
reikalų t-bai - 15,500 dol.; 4. 
kitiems projektams - 28,059 
(iš jų iš K. Vėliaus spec. fondo 
- 370 dol. Evangelikų liutero
nų šventovei Tauragėje; iš 
prel. J. Prunskio spec. fondo 
- 3, 700 dol. Krikščionybės 
idealams Lietuvoje; 740 dol. -
J. Matulaičio misijai Lemon
te; po 370 dol. -Lietuvos duk
terims, PLC parama ir Krikš
šioni ų idealų ugdymui); 5. 
Ziniasklaidai - 33,000 dol. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A SG l 

Iv. Jaunimo reikalams iš 
viso 178,926 dol. Jaunimo vi
suomeninei veiklai - 59,090 
dol. (iš jų iš spec. prel. J. 
Prunskio fondo Lietuvių 
skautų s-gai- 370 dol. ir Atei
tininkų šalpos fondui - 1,850 
dol.). Daugiausia paramos -
7 ,500 dol. skirta Ateitininkų 
federacijai; po 5,000 dol. - or
ganizacijai "Vaiko vartai į 
mokslą", stovyklavietei Dai
nava, Pasaulio lietuvių jau
nimo s-gos v-bai XII PLJ 
kongresui; po 4,000 dol.- sto
vyklai "Neringa", Lietuvių 
skautų brolijai organizuojant 
Jaunų vadovų stovyklą, Lietu
vių skautų brolijos "Lituani
cos" tuntui; 3,500 dol. - Š. 
Amerikos ateitininkų t-bai 
knygos leidimui Ateitininkų 
vadovas; po 3, 000 dol. PLB 
X P. Amerikos Lietuvių jau
nimo suvažiavimui Brazilijoje, 
ASK "Lituanica" sporto klu
bui, Lietuvos skautijai; kitos 
sumos mažesnės. Stipendijoms 
iš viso 119,836 dol.: 1. JAV 
piliečiams - 27, 500 dol.; JAV 
nuolatiniams gyventojams -
9,500 dol.; 3. Lietuvoje studi
juojantiems tremtinių ir parti
zanų palikuoniams - 7,750 
dol.; 4. Lietuvos magistran
tams ir doktorantams - 2,000 
dol.; 5. Įvairiose šalyse besi
mokantiems studentams - 5, 
000 dol.; 6. P. Amerikos lietu
viams, lankantiems Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje -
30,000 dol.; 7. Studentams su 
studento viza JAV - 12,500 
dol.; 8. Lietuvos studentams 
iš spec. fondų pagal steigėjų 
nurodymus - 25,586 dol. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Kadangi Amerikos lietu
vių fondo Pelno skirstymo duo
menys dėl pašto vėlavimosi pa
siekė mane tik prieš keletą die
nų Qie buvo išdalinti paskuti
nėj e spaudos konferencijoje 
rugsėjo 20 d., kurioje negalė
jau dalyvauti), tai čia pateikiu 
jų santrauką. Iš viso paramai ir 
stipendijoms šiais metais buvo 
paskirta 497,936 dol. (Yra likę 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. ir prisiminkime jį savo testamentuose! 
TEl. (416) 252-6741 Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie EVans) 
Savin inkas Jurgis Kulie§ius 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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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 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.25% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.40% už 4 m. term. indėlius 
3.45% už 5 m. term. indėlius 
3.30% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. ir penklad. ru> 9 v.r. -8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S. , O.UP. 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

BLOOR ir DUNDAS, Ji. kamb. 
namas, padali~~tskirus 
butus. Prašo $3 . 

HAR~O NT, kampinis 2 
mie "condo". Gražus 
vaiz s ežero, CN bokšto; TTC. 
Tuoj pat galima užimti. Prašo 
$239,900. 

SKAMBINTI 

TEODORUI 
STANULIUl,B.A. 

416-769-1616 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416 231-4937 
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9-0 SPORTAS 
HAMILTONO SPORTO 

KLUBAS "KOVAS" 

KVIEČIA VISUS Į 
!> 

65'ljl•••MJ4 IJllJlllfl 
SUTELKTILĖŠŲIŠVYKAIĮ 

AUSTRALIJĄ 
š.m. lapkričio 17, penktadienį, 7 v.v. 

jaunimo centro salėje 
48 Dundurn St.N., Hamilton 

t BUFETAS t BARAS t LOTERIJA 
Kaina: $1 O nusipirkus iš anksto; $15 prie įėjimo .. -.. 
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po 

pamaldų arba skambinant 
Jonui Cebatoriui tel. 905-385-2203 

arba Stasiui Bakšiui tel. 905-648-5855 

v 

Zinios iš Lietuvos 
Antrą pralaimejimą 2006-

2007 metų sezono ULEB Eu
rolygos vyrų krepšinio varžy
bose e grupės trečiojo rato 
rungtynėse patyrė Kauno 
"Žalgirio" krepšininkai, na
muose 86:92 pralaimėję 
"Winterthur FC Barcelona" 
(Ispanija) komandai. Moterų 
Eurolygos rungtynėse TEO 
krepšininkės "Lietuvos ryto" 
arenoje 71:65 iveike Skijaus 
"Famila" (Italija) krepšinin
kes ir varžybose iškovojo pir
mąją pergalę. 

• Iš Japonijos į Lietuvą 
grįžęs lakūnas Jurgis Kairys, 
kur triumfa
vo akrobati
nio skraidy
mo pasaulio 
taurės varžy
bose ir iško-
voj o įtikina- Ntr. DELFI 
mą pergalę, 
sakė jaučiąsis lyg atstovautų 
bambukų šaliai, nes nesulau
kė jokio sporto vadovų dė
mesio. Pastarieji, anot J. Kai
rio, per didelį dėmesį skiria 
krepšiniui, o kitas sporto ša
kas nuvertina. 

• Vilniaus "Siemens" are
noje įvyko tarptautinės Buši
do K-1 HERO'S varžybos, ku-

• 

riose susikovė pasaulio išrink
tieji - daugiausia titulų laimė
ję kovotojai. Lietuvos rinkti
nės ir likusio pasaulio dvikova 
baigėsi lygiomis 6:6. Lietuvos 
rinktinei laimėjimus iškovojo 
Marius Liaukevičius, Rolan
das Agrba, Jordanas Poškai
tis, Eugenijus Valavičius, Va
lentinas Golubovskis ir Kęs
tutis Smirnovas. Šie Lietuvos 
rinktinės atstovai įveikė Suo
mijos, Gudijos, Latvijos, Uk
rainos)r Švedijos atstovus. 

• Siaulių "BaltRex" reg
bio (rugby) klubas baigė sezo
ną, 41:10 nugalėjęs Kauno 
"Ąžuolo" komandą ir ketvirtą 
kartą laimėjęs trofėją. 

• Atsakomosiose Euro
pos rankinio federacijos 
(EHF) taurės vyrų rankinio 
varžybose šešioliktbaigmės 
rungtynėse Kauno "Granitas
Karys" namuose 21:22 nusi
leido Athens "ASE Doukas" 
(Graikija) komandai ir nepa
teko į aštuonbaigmę. 

• Manchester (Anglija) vy
kusiame 28-ajame pasaulio 
rankų lenkimo čempionate, 
Lietuvos ranku lenkikai subliz
gėjo tarp 1300 sportininkų iš 42 
valstybių ir grįžo net su sep
tyniais - keturiais sidabro ir 
trimis bronzos - medaliais.V.P. 

'PEDOS S'PEClllLISTllS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PlRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINlAI SUSlRGlMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ I APĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

///?~.u 1 1 TAISYMAS ORTOPEDINIAJS 

INDĖKLAJS 

+ PRilMAME VISUS 
c__=-_ ___J PLANINIUS DRAUDiMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

Plaukikai-kės, dalyvavę Siaurės Amerikos baltiečių plaukimo varžybose spalio 28 d. 
Bramptone, ON 

Plaukimo pirmenybės 
Šiaurės Amerikos metinės baltiečių plau- (100 m) Algis Statkevičius (57.90); nugara (50 

kimo varžybos įvyko spalio 28 d. Bramptone, m) lietuvaitė Alana Colgan (33.37) ir kt. Be 
ON. Rezultatų lentelė rodo, kad pirmenybėse jų, minimi dalyvavę lietuviai: Ema Puterytė, 
dalyvavo nemažas latvių ir lietuvių jaunimo Kendra Colgan, Algis Puteris, Rebecca Col
būrelis (nėra estų), pasiekęs neblogų plaukimo ville, L. Barzdukaitė, Pranas Sodonis, Vikto
rekordų įvairiuose plaukimo stiliuose. Pažy- rija Taraškaitė, Mykolas Sinila, Nicholas Ta
mėtini: laisvu stiliumi (25 m) latvaitė Kristina raška, L. Taraška, S. Taraška, K. Kijauskas ir 
Steins (34.48); vyrų grupėje laisvu stiliumi kt. Inf. 

Dvidešimt metų besiruošiant ... 
Jau metai prabėgo nuo to 

laiko, kai Toronto lietuvių 
sporto klubas "Aušra" pasku
tinį kartą žaidė ŠALFASS jau
nių A berniukų čempionate, 
praeitą pavasarį ... ir - pasku
tinį kartą, kai "Aušra" laimėjo 
ŠALFASS jaunių A berniukų 
čempionatą, nė vienas iš da
bartinių žaidėjų nebuvo tada 
dar gimęs. Po sunkiai žaistų 
rungtynių Čikagoje per 56-
tąsias metines ŠALFASS var
žybas, "Aušros" jaunių A (gi
musių 1987 m. ir vėliau) krep
šinio komanda tapo nugalėto
j a ir laimėjo aukso medalį. 

Varžybose žaidė Toronto 
"Aušra" Čikagos "Lituanica 
I" Čikag' os "Lituanica 11" ir 

' ' Detroito "Kovas". Per pirmą-
sias rungtynes "Aušra" žaidė 
prieš galingą Čikagos "Litua
nica I". Nors iš pradžių taškai 
kilo lygiomis, "Aušra" gerai 
pasirodė ir laimėjo 75-45. To
liau "Aušra" žaidė prieš Čika
gos "Lituanica 11" komandą, 
kuri ką tik buvo laimėjusi 
prieš vyresniųjų "Lituanica I" 
komandą (84-57) ir Detroito 
"Kovą" (85-20). "Lituanica 
11" - tai komanda, kuri gerai 
žaidžia ir taikliai pelno tritaš
kius. "Aušra" pasirodė kaip 
stipri jėga -vyko kova per visą 
žaidim~, ir "Aušra" nugalėjo 
98-81. Siuo laimėjimu ji užsi
tikrino sau vietą čempionato 
rungtynėse. "Aušros" koman
da nepasidavė, stengėsi nenu-

nr ~Ut..V FOUR SEASONS 
IU'/..l"rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 

ap ie namus, vasarna

mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Collingwoodo apy

linkėse kreipkitės į 

Angelę šalvaitvtę, 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 

Žymusis krepšininkas, dabar 
krepšinio rungtynių komen
tatorius televizijoje Leonas 
Rautinš, prieš daugelį metų 
savo sportinę veiklą pradėjęs 
Toronto "Aušros" klube 

Ntr. R. Jaglowitz 

blukti likusiose varžybose ir 
laimėjo prieš Detroito "Ko
vą" 75-39. 

Pirmąją varžybų dieną 
"Aušros" jauniai berniukai 
pasirodė esantys įsipareigoję 
komandos žaidėjai. Komanda 
buvo sudaryta iš dvylikos žai
dėjų - septyni iš vyresnės jau
nių A komandos ir penki iš 
jaunesnės komandos. 

Pasibaigus pirmos dienos 
rungtynėms, buvo nurodyta, 
kad "Aušra" žais prieš Čika
gos "Lituanica 11" dėl jaunių 
A berniukų čempionato nau
joje salėje Pasaulio lietuvių 
centre sekmadienio rytą. Be
veik visi šios komandos žaidė
jai buvo lankęsi ir žaidę Lie
tuvoje paskutines dvi vasaras 
kartu su treneriu Stasiu Ku
liavu. Tai prisiminę žinojo, 
kad jaunių A berniukų čem
pionatas bus nelengva kova 
nuo pradžios iki galo. Šis žai
dimas buvo įrodymas, kaip 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

komandos užsispyrusios lai
mėti. 

Kaip treneris S. Kuliavas 
tikėjosi, rungtynių eigos rezul
tatai svyravo tarp abiejų ko
mandų, kol pagaliau "Aušra" 
jas baigė, nugalėjusi "Lituani
ca 11" 94-75. Aukšti vyrai, Ma
tas Tirilis ir Brandon Baro
naitis, parodė savo jėgą visose 
savaitgalio rungtynėse. Taip 
pat Tomas Yčas, žaisdamas 
"point guard" pozicijoje, ak
tyviai vadovavo komandai. 
Saugai Bronson Vinerskis ir 
Justas Grėblikas stipriai gynė 
puolimus. Mykolas Kamaitis 
įspūdingai padėjo M. Tiriliui 
ir B. Baronaičiui. Naujiejįjau
nių A berniukai Tomas Siau
čiulis, Edis Paulionis, Algis 
Puteris, Karolis Gladkovas ir 
Lukas Šimukėnas visi labai 
gerai žaidė visose varžybose ir 
daug prisidėjo prie komandos 
pasisekimo. "Aušros" saugas 
Evaldas Žabas surinko dau
giausia taškų čempionato 
rungtyp.ėse - 50 taškų - ir pa
siekė ŠALFASS jaunių A ber
niukų rekordą. 

Dabartiniu metu "Auš
ros" jaunių A berniukų ko
manda - tai tik antra "Auš
ros" komanda, laimėjusi jau
nių A berniukų aukso medalį. 
Pirmą kartą laimėta 1986 m. 
Toronto lietuvių sporto klubas 
"Aušra" didžiuojasi šios ko
mandos pasisekimais ir nuo
širdžiai sveikina jaunių A ber
niukų čempionatą laimėju
sius. Treneriai -Andrius Va
lickis ir Jonathon Hurst uoliai 
dirbo su berniukų A komanda 
per ištisus metus. 

Dabartinę "Aušros" va
dovybę sudaro pirmininkas -
Larry Hurst, vicepirm. lėšų 
telkimui - Raimundas Paš
kauskas, vicepirm. sporto -
Martynas Yčas, sekretorė -
J anet Serianni, iždininkas -
Linas Zubrickas; kiti valdybos 
nariai - Dana Danaitytė, Lori 
Draudvila, Rima Dresher, 
Rita Grybienė, Rūta J aglo
witz, Milda Marcis, Algis 
Nausėdas, Irena Poškutė, Kris 
Rimkus, Audra Širvinskienė, 
Della Turūta. S. Kuliavas 



========1 SKAUTU VEIKLA 1 ..... __ _ 

• Kapinįų lankymo dieną, 
lapkričio 5 Sv. Jono lietuvių 
kapinėse buvo aplankyti am
žinybėn iškeliavusių skaučių
skautų ir rėmėjų kapai, uždeg
tos žvakutės, papyoštos skau
tiškais ženklais. Zvakes išne
šiojo skautininkių-kų dr-vės 
nariai: K.J. Batūros, M. Vasi
liauskienė, V. Grybienė, E. Si
monavičienė, D. Steponaitie
nė, E.M. Kazakevičiai, E. Na
mikienė, l. Petrauskienė, D. 
Melnikaitė-Rocca, K. Dam
baraitė-J anowicz, R. N akro
šienė, P. Saplienė. Skautiškas 
ačiū J .K. Batūroms už paruoš
tas žvakutes. Aplankėm 65 ka
pus. P.S. 

• Primename, kad pagal 
"Toronto Catholic School 
Board" taisykles, visi vaikai ir 
tėveliai naudoja auditorijos 
laukines duris, pradžioje ir 
pabaigoje sueigų. Vaikščioti 
po mokyklos patalpas nelei
džiama. Mes turime laikytis 
tų taisyklių, nes nenorime 
prarasti leidimo naudotis 
patalpomis. 

• Lapkričio 3-5 d.d. įvyko 
draugininkų suvažiavimas prie 
Klyvlando, OH. Suvažiavimą 
rengė ir vedė LSS Tarybos pir
mininkas, v.s. Gintaras Plačas 
ir s. Tomas Dundzila iš Va
šingtono, DC. Dalyvavo 4 va
dovai iš Toronto: vyr.sk. Vida 
Skilandžiūnienė, vyr.sk. Lore
ta Bražukaitė, s. Mindaugas 
Leknickas ir v.s. Marius Rusi
nas. Buvo įdomu susitikti su 
kitais vadovais iš Los Angeles, 
Čikagos, Vašingtono ir Klyv
lando. Diskutuota dabartinių 
laikų jaunimo veikla, lietuvių 

kalbos vartojimas, programų 
atnaujinimas ir vadovų lavini
mas. Svarbiausia - svarstyta, 
kaip išlaikyti šių laikų jaunimo 
susidomėjimus ir interesus. 
Diskusijos vyko įdomiai ir in
tensyviai, ir visi reiškė savo 
nuomones, apibūdino savo 
vietovių programos ypatingu
mus ir kaip jie sėkmingai skau
tauja. Visi išvyko namo su at
naujintu entuziazmu. 

• Skautų Kūčios įvyks 
gruodžio 17 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Bus krei
piamasi į tėvelius dėl maisto. 
Kviečiame visus skautininkus 
kartu su mumis dalyvauti. M. 

• Toronto skautininkių
kų sueiga įvyko lapkričio 4 d. 
Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje. Dalyvavo 12 
sesių ir 2 broliai. "Rambyno" 
tunto tuntininkas v.s. M. Ru
sinas su vadovais buvo išvykęs 
į draugininkų suvažiavimą, 
įvykusį Klyvlande, OH. Suei
gą gerai vedė iždininkė v.s. 
Prima Saplienė. Dalyvavo ir 
Kanados rajono skaučių vadė 
v.s. Rūta Lemon bei KLB val
dybos pirm. v.s. Rūta Žilins
kienė. V.s. P. Saplienė pasiūlė 
lankyti kapines, rinkti nario 
mokestį, ruošti tradicines Kū
čias, Vasario 16-tosios sueigą 
ir tradicinę Kaziuko mugę. 
Buvo diskutuojama apie 2008 
metais numatomą rengti Tau
tinę stovyklą "Romuvoje". Vi
si pasiūlymai buvo diskutuoja
mi ir priimti. Nauja skautinin
kų-kių dr-vės vade išrinkta 
ps.fil. Irena Petrauskienė. Su
eiga baigta giesme Ateina nak
tis. EM. 

Iš praeities. Skautybės 60-metį švenčiant "Romuvoje". Iš kairės 
skautininkai-kės -A. Šetikas, L. Kalinauskas, M. Kalinauskienė, 
B. Bartkus (iš Australijos), P. Jurgėla (lietuvių skautų įkūrėjas), 
kun. S. Kulbis, SJ; priekyje prie žvakučių - L. Gvildienė-Yčienė 

Ntr. V. Bacevičiaus 

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundas St. West, Toronto, O N. MSX l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. lapkričio B ir 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. lapkričio 8 ir 22 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

"Baltoween" ruoša Annabergo pilyje, Vokietijoje š.m. spalio 27-29 d.d. 

''Baltoween'' - 11 
2006 m. spalio 27-29 d.d. Annabergo 

pilyje, Bonoje vyko kasmetinis baltiečių suva- ~ 
žiavimas, kurį organizavo Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjunga (www.vljs.de) su Aušra Mali
nauskaite priešaky. Kaip ir praėjusiais metais 
jo tema buvo Hellovynas - Baltovynas. Susirin
ko apie 30 dalyvių, tarp kurių buvo vienas lat
vis bei vienas latvių kilmės lietuvis. Deja, pasi
gedome estų. 

Penktadienio vakarą pradėjome žaidi
mais, kurių pagalba visi susipažinome; bėgio
jome po pilies aukštus, bandydami surasti pa
slėptus vaiduoklius ir išvesti savo komandą į 
priekį. Nugalėtojai buvo apdovanoti vaiduok
liškais prizais. Seštadienį pradėjome diskusijo
mis Kodėl aš (ne-)tikiu, pasidalinę grupelėmis 
išdiskutavome Andrejs Urdzės pateiktas kont
roversiškas tezes bei klausimus ir susirinkę į 
vieną didelį ratą apibendrinome rezultatus. 
Vėliau pradėjome ruoštis vakarui: puošėme ir 
puošėmės, skaptavome moliūgus, kas norėjo, 
galėjo pasinaudoti galimybe prieš šiurpųjį va-
karą apsilankyti saunoje. Kaip apsirengti, ką daryti "Baltoween" be-

Velniai, raganos, žudikai, vėlės ir visi kiti laukiant„. 
dalyviai vakarop susirink9 pagrindinėje salėje. 
Vakarą pradėjo Rimas Cuplinskas su Velnio rio tikslas buvo "išžudyti" visus gyvu9sius, o 
valanda. Sužinojome, kad senovės lietuviai pastarųjų tikslas išgyventi iki ryto. Zudikas 
velnią taip pat vadino "vokietuku", studentai buvo toks gudrus, nes rytą ant paminklo buvo 
suvaidino trumpą spektaklį pagal lietuvių pasirašiusios visos mirusiųjų vėlės. Sekmadie
liaudies pasaką Boba velniui ant ragų. Tolesnę nio rytą vyko pamaldos ir suvažiavimo aptari
vakaro dalį bendravome vieni su kitais ir links- mas. Apie pietus visi atsibučiavome ir atsi
mai leidome laiką. Visą "baltovyną" vyko žai- sveikinome iki kitų susitikimų, į kuriuos nuo
dimas: mūsų tarpe buvo vienas "žudikas", ku- širdžiai kviečiame ir JUS. Eglė N. 

-----... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO ... 1------
APIE PROJEKTĄ IR 

PARODAS 
2006-2007 m. Rokiškio "Ro

muvos" gimnazijos bibliotekoje 
tęsiamas projektas Autografuoti 
leidiniai. Jau anksčiau Dialogo 
redakciją informavau apie Ro
kiškio "Romuvos" gimnazijos 
bibliotekai rašytojos, poetės 
Alės Rūtos dovanotų, autogra
fuotų leidinių kolekciją. Spalio 
viduryje, gerbiama kraštietė dar 
atsiuntė dalį savo unikalios ko
lekcijos. Jau turimą prozinin
kės, poetės kolekciją dar pa
pildė 127 autografuoti leidiniai. 

Įdomu tai, kad gavome nema
žai poeto Bernardo Brazdžio
nio autografuotų leidinių, kurie 
skirti gerbiamai Alei Rūtai. 
2007 m. vasario mėn. organi
zuosime jubiliejinę literatūros 
parodą Gyvajai Lietuvai (poe
tui B. Brazdžioniui - 100). Joje 
eksponuosime iš šios kolekcijos 
atsiųstus leidinius: Vytė Nemu
nėlis Pažiūrėk į dangų, 1953 m. 
Čikagoje išleistą eilėraščių 
rinktinę Didžioji kryžkelė. Poe
tas Bernardas Brazdžionis, ger
biamo Antano Kučo įspūdin
gais medžio raižiniais iliustruo-

~W~\I~ 

l:>ENT~L C::~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 

tą V. Mykolaičio-Putino roma
nąAltorių šešė"ly, siunčia gerbia
mai rašytojai Alei Rūtai. 

Vasario mėnesį parengsime 
jubiliejinę literatūros parodą, 
skirtą poetui Kaziui Bradūnui. 
Joje taip pat eksponuosime au
tografuotas autoriaus knygas iš 
poetės prozininkės Alės Rūtos 
kolekcijos. Atsiųstoje kolekci
joje Algimanto Kezio Foto 
kompozicijos, Dvigubas Solo, 
dailės albumai, istoriniai, religi
niai leidiniai. Reda Kiselytė, 

Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekos vedėja 

UATSIŲSTA PAMINĖTll 
Dalia Kuodytė, THE MU

SEUM OF GENOCIDE VIC
TIMS. A Guide to the Exhibi
tions. KGB prison. Many pictu
res, historic illustrations. Publi
cation compiled by Virginija 
Rudienė, Vilma Juozevičiūtė 
(The Popular Anti-Soviet Re
sistance in 1954-1991). Desig
ned by Skirmantė Vaitkevičiū
tė. Vilnius LT-01113, Aukų g. 2a. 
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ZENONUI STANAIČIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, mūsų 
būrelio narei skautininkei sesei ALDONAI STANAI
TIENEI, sūnums - ANDRIUI, TOMUI ir LINUI su 
šeimomis, seseriai NIJOLEI OTTO su šeima ir kartu 
liūdime-

Hamiltono skautininkių "Šatrijos raganų" būrelis 

Į METINIS KALĖDINIŲ 
~ RANKDARBIŲ IR SKANĖSTŲ 

IĄRot>.~~ IŠPARDAVIMAS 
Llll11,11Yr!~~ 

GINTARO, SIDABRO DIRBINIAI, PAVEIKSLAI
ORIGINALAI, MEZGINIAI IR KITOKIOS KALĖDINĖS DOVANOS 

2006 m. lapkričio 26, sekmadienį 
nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. 

Lietuvių slaugos namuose "Labdara" 
5 Resurrection Rd. , Toronto, ON 

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI 
Renginio pajamos bus panaudojamos organizuojant 

slaugos namų gyventojų užsiėmimus 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, e.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
•imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVA - visuomet 1,:eriausiomis 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 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 

MIRTIES PRISIMINIMAS 
A t A 

VYTAUTAS PUZERIS 
(1924-2005) 

Tu mums suteikei daugelį metų džiaugsmo ir pri
siminimų, kurių niekas negali atimti. Nors mums daž
nai rieda liūdesio ašaros, guodžiamės mintyse būdami 
su Tavimi. 

Su amžina meilė -
Olė, Rūta, Algis, Laima, vaikaičiai ir visa šeima 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
.A Trečios kartos paminklų statytojai. 
.A Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~.;·-w--~·~-"'1~:.~::---i;;~~-~ 

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

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

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 
____ _., AUKOS „1-----

A.a. Eliziejaus Šlekio švie- Sakus; $50 - R.G. Paulioniai, 
siam atminimui pagerbti naš- G.V. Butkiai, V.A. Dailydės, R. 
laičių kaimui Vaiko tėviškės na- Mitalas; $40 - S.A. CiJ>lijaus
mai $50 aukojo D. Mitalienė. kai, H.G. Lapai, E.J. Cuplins
Tremtinių grįžimo fondui auko- kai; $30- F. Mackus, S.G. Kra
jo: $111.83 - C.G. McGann šauskai, J. Kisielius; $25 - V.K. 
(Galvydžių šeima); $100 - D.G. Gapučiai, J. Dūdienė, V.B. Bi-

retos; $20 - L. Matulevičienė, 
V. Skukauskas, A. Krašauskas, 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

A. Sungailienė, A.A. Vaičiūnai, 
K.J. Batūros, A. Kasiulytė, l. 
Fitzpatrick, D.L. Garbaliaus
kai, M.Tamulaitienė, V.S. Pie
čaičiai, N.Bates. 

Aukas rinko: V. Baliūnienė, 
B. Kazlauskaitė, M. Povilaitie
nė. Velionies šeimai, aukoto
jams ir rinkėjoms nuoširdžiai 
dėkoja - KLKM dr-jos centro 

valdyba 
Kovai su vėžiu Lietuvos vai

kučiams aukojo: $20 - O. Ta
seckienė; mamytės a.a. K. Ar
lauskienės atminimui $100 -1. 
Punkrienė; a.a. Prano Basevi
čiaus atminimui: $50 - Z.O. 
Girdauskai, J.J. Šarūnai; $25 -
B.T. Stanuliai; $20 - K. Kudir
ka, L.R. Kuliavai, A. Patašius, 
D. Danaitytė ir D. Stacey; a.a. 
Ados Arūnienės atminimui: $50 
- A. Stonkus ir šeima, $40 -
R.K. Stonkai ir šeima, $20 - L 
Kairienė. V.B., B.K., M.P. 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$500 - J.V. Margis; $100 -
G. Drešeris, N.N.; $50 - F. 
Venckevičius, D. Chornomaz, 
A. Puterienė, M. Jonušaitis, M. 
Vasiliauskas, M. Petronis; $40 
- J. Kairiūnaitė, B. Barisas, L. 
Abromonis; $20 - K. Norkus, 
G. Stauskas, E. Beržaitis, R.V. 
Zubrickas, V. Kleiza; $10 - A. 
Savickas, G. Kaufmanas, E. 
Gocentas, O. Melnykas; $5 -J. 
Užupis; $3 - V. Svilas. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $60 - A. Dragūnevičius, 
dr. K. Ambrozaitis, J. Baliukas, 
A. Mažeika, dr. R. Mažeikaitė, 
A. Nugent, J. Petrauskas, J . 
Kairiūnaitė, A.l. Žemaitis, K. 
Hagedorn, K. Norkus, R. Dū
da, V. Radzevičius, L. Oleka, 
A. Kšivickis, E.B. Martišius, A. 
Giedraitis, L. Baltutis, J. Stan
kus, V. Šipelis, A. Bušmanas, L. 
Kybartas, L.V. Balaišis, K. Ru
daitis, A. Parėštis, L. Abromo
nis, G. Drešeris, A. N aruševi
čius, B. Kaminskas, S. Kažemė
kaitis. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - J. Krasauskas, J. 
Danėnas, M. Venskus; $80 - K. 
Šviežikas; $75 - J. Šarūnas; $70 
- V. Siminkevičius, A. Dobilas, 
S. Žiemelytė, R. Verbyla, H. 
Indrulaitis, S. Petrėnas, N. Pau
laitis, E. Tribinevičienė, E. Žu
lienė, P. Sakalas, L. Kulnys. 

Garbės prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: W. Ra
guckas. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą 
prideda ir auką. 

Kredito kooperatyvas "Pa
rama" Tėviškės žiburių leidybai 
paskyrė $2,000 auką. Leidėjai 
dėkoja už paratną Kanados lie
tuviškai spaudai. 

Tėveliui Kostui Meškaus
kui lapkričio 8 švenčiant 100-
ąj į gimtadienį, duktė Aldona 
Stanaitienė su šeima Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

Gerbdama a.a. dr. V. Pavila
nio atminimą, užjausdama sū
nų, dukras ir seserį, M. Jony
nienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$50. 

A.a. Stasio Juškevičiaus 
atminimui Povilas ir Anelė 
Adomaičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 

A.a. Z. Stanaičio atmini
mui, užjausdama šeimą, M. 
Biekšienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Susitikimai su Lietuvos ki
no režisieriumi Gyčiu Lukšu ir 
jo filmų rodymai įvyks lapkričio 
17, penktadienį, 7 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte (14911 
127th Street, Lemont, IL 
60439) Bočių salėje - Žalčio 
žvilgsnis (1990), vaidina Dainius 
Kazlauskas, Gediminas Karka, 
Vidas Petkevičius, pagal Sau
liaus Tomo Kondroto romaną; 
lapkričio 19, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Jaunimo centro kavinėje, Čika
goje (5620 2006 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL) pirmasis lie
tuviškas "thriller", lietuviško 
kino klasika Virto ąžuolai 
(1976), vaidina Nijolė Lepeš
kaitė, Vladas Bagdonas, Jonas 
Pakulis. Visi maloniai kvie
čiami. Karilė Vaitkutė, 

Amerikos lietuvių televizijos 
informacija 



KOSTAS MEšKAUSKAS 
garbingą 100 metų Jubfilejų šventė Iapkrlao 8 d. 
Gimęs ir užaugęs Lietuvoje, tvirtas kaip lietuviškas 

ąžuolas, vingiuotais emigranto keliais pasiekė Kanadą ir 
įsikūrė čia visam likusiam gyvenimui. Visada žvalus ir ener
gingas, dėmesingas visiems ir visur, nepaprastai mylintis 
savo šeimą, atlaikęs artimų žmonių netektis, jis visiems 
mums yra meilės ir gerumo pavyzdys. 

Nuošlrdžl.a/. svellclname šJ, mtlsų labai. brangų 
žmogų, ir džl.augi.amės, kad galėsime jam pasakyti, 

kaip 1aba1 Ji mylime-
Duktė Aldona, vaikaičiai - Andrius su žmona Rūta, Tomas 

su žmona Lisa, Linas, Andria su vyru Julio ir Diana, 
provaikaičiai - Erika, Aleksa, Emily ir Gabriel 

Sukaktuvininkas Kostas Meškauskas tarp provaikaiaų. 
Iš. k.: Aleksa, Erika; dešinėje Emily; stovi duktė Aldona 

A1ŠVENIĘS SAVO JUBILIEJINĮ GIMI'ADIENĮARDMQJŲ TARPE, 
KOSI'AS SfAIGIAI. NEDKtl'AIMIRt LAPKRIČlO 11 D. 

Skelbiame"Kretingos" stovyklavietės 
LĖŠŲ TELKIMO VAJŲ 

IR KVIEČIAME VISUS Į 
"Kretingos" stovvklavietės 2006 m. 

vaizdajuostės (VIDEO) pristatymą bei šokius 

2006 m. lapkričio 25, šeštadieni 
ŠV. MIŠIOS -6 v.v. 

VAIZDAJUOSTĖ (VIDEO) IR ŠOKIAI - 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje 

• BUS PARDUODAMI UŽKANDŽIAI •VEIKS BARAS• 
•VYKS TURTINGA LOTERIJA• 

2006 m. stovyklautojai galės pasiimti savo iš 
anksto užsakytą vaizdajuostę (VIDEO/DVD) 

Įėjimas - LAISVA AUKA 

Lietuvos kariuomenės šventės 
!ia 

l JI 
lapkričio 19, sekmadienį, 2.30 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St. W) 
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jungtinį "ATZALYNO", "GINTARO" ir "GYVATARO" 

l "K A"iRkičpEonM A" l 
2006 m. gruodžio 2, šeštadienĮ, 7 v.v. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W., Toronto 

JUMS GROS IR LINKSMINS KAPELA "SŪDUVA" IR "ŽAGARAI" 

~ 
JŪSŲ LAUKIA KAIMIŠKOS VAIŠĖS, .~~IKS BARAS, BUS SMAGŪS ŠOKIAI j 
Bilietai platinami sekmadieniais Lietuvių Namuose, Anapilio, Prisikėlimo, Išganytojo 

ir Hamiltono Aušros Vartų parapijose. Bilieto kaina $35. 
Smulkesnę infomaciją teikia: ANGELA BIONDI - 416-825-9519; 

IRENA ŽUKAUSKAITĖ-416-895-2400; ROMAS JONUŠONIS- 416-895-6345. 

Gautas pelnas bus panaudotas visų trijų grupių kelionei į Šokių šventę Lietuvoje 

KLYVLANDO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
kviečia jaunimą, tėvelius ir pagyvenusius į 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 2007 
~ \ 

,; ~ gruodžio 31, sekmadienį, 8 v.v. =·.: · 

~'i Marriott Downtown Key Center, 127 Public Square, Clev~land, OH 

r-') NEMOKAMAS BARAS - PUIKI VAKARIENE 
~ PASILINKSMINIMAS - ŠOKIAI - GERA MUZIKA 

Perkant bilietus prieš lapkričio 27 d. - kaina $100 asmeniui; nuo lapkričio 27 iki gruodžio 
17 - $110 asmeniui; nuo gruodžio 18 iki gruodžio 31 - $125 

PIRKITE IŠ ANKSTO - UŽSITIKRINKITE VIETĄ IR SUTAUPYKITE! 

Informacija ir registracija: 
Tinklalapyje www.clevelandljs.org - el. paštu clevelandljs@gmail.com 

arba skambinti REGINAI MOTIEJŪNAITEI tel. 216 289-5336 

KLF ŽINIOS 

Per trečiąjį šių metų ketvir
tį Kanados lietuvių fondo kapi
talas padidėjo $3,670 suma, ku
rią sudarė $1,370, skirtų miru
siesiems prisiminti, ir $2,300 
bendros aukos. 

Liepą aukojo: $200-J. Pet
ronis; $45 - J. Krištolaitis; $25 
- S. Dalius; po $20 - A Eršti-

51 kaitis, J. Gimžauskas, S. Matu-
kaitis, K. Žukauskas; $10 - A 
Didžbalis. Rugpjūtį aukojo: $25 
- V. Svilas; po $20 - P. Armo
nas, P. Breichmanas, Z. Čeč
kauskas, J. Gedris, J. Gimžaus
kas, J. Krištolaitis, S. Panavas, 
E. Repčytė; po $10 -A Didž
bali~, R. Franczak, H. Kairys, 
M. Siūlienė. Rugsėjį aukojo: 

Prisikėlimo parapijos teatro studija 

ST U DIJA 

KVIEČIA VAIKUČIUS Į PREMJERĄ 
~yfujdiif'ptiet · s 

Violetos Palčįnskaitės dviejų dah ~esę-pasaką 

"~· š vejuos vasarą ... " 

• DALYVAUS LIETUVOS KARININKAI: 
plk.ltn. L. Sabaliauskas, mjr. V. Krivobokas, mjr. A. Buivydas, $2,000 - kredito kooperatyvas 

"Parama"·, $400 - l. Repečka,· kpt. V. Rakauskas, vyr.ltn. T. Jugulis ir vyr.ltn. P. Diliūnas. 

Lapkričio 19 

Šauliai dalyvaus su vėliava 11 val. Mišiose $200 - J. Kosolowski; $100 -A. 
Anapilio parapijos Lietuvos kankinių šventovėje. Puteris; po $40 - J. Krištolaitis, 

A Rimkus; $25 - E. Gaputis; 
Meninę programą atliks Toronto vyrų choras "Aras", 

vad. L. Turūtaitės, ir kapela "Sūduva", vad. v. Balytos. po $20 - E. Bajoraitis, A Budi-
VISU OM EN Ė KVIEČIAMA DALYVAUTI ninkas, S. Gaižauskas, J. Gim

žauskas, P. Girni~s, A. Jusys, J. 
(g,.__ ____ R_e_ng_1_·a_1l_o_ro_n_t_o_~_1_ad_o_P_ū_tv_io_š_a_ul_ių_k_uo_p_a__,(2] N ešukaitis, P. Sidlauskas, J. 

JAU PRllMAMI UŽSAKYMAI DĖL 

8-sios Lietuvių dainų šventės 
VAIZDAJUOSČIŲ 

Prisiminkime Da inų šventės akimirkas, vė l paj uskime 
jos dvas i ą ir vė l dž i aukimės taip kaip dž i au gėmės vi siems 

balsams susiliejus į ga lin gą da in ą. 

Vaizdajuostes galima užsisakyti Dainų šventės interneto 
tinklalapyje www.dainusvente.org. 

Vaizdajuostės taip pat bus platinamos krautuvėlėse ir 
knygynėliuose JAV ir Kanadoje. 

Kaina $20 (2 DVD diskai) 

Stanku~, P. Statkevi9ius, P. Sty
ra, A. Zilvytis, K. Zukauskas; 
po $10 - L. Borusas, A. Didž
balis. Per tą laiką į Fondą įstojo 
l naujas narys. 

Visiems, skyrusiems savo 
aukas Kanados lietuvių fondui, 
nuoširdžiai dėkojame, ypač 
tiems, kurie skyrė aukas miru
siems prisiminti. Savo aukomis 
jūs ne tik prisimenate savo arti
muosius ar draugus, bet tuopa
čiu paremiate ir KLF bei jo 
veiklą. Per tą patį laikotarpį 
Fondas paskirstė pelną: ketu
riolikai Kanados lietuvių para
pijų buvo paskirta po $50 už 

aukotas maldas mirusiems Fon
do nariams prisiminti; Vilniaus 
universitetui ir Kauno VDU 
buvo paskirta po $3,200 nepasi
turintiems universitetų studen
tams paremti, ir Suvalkų tri
kampio lietuviams studentams 
skirta $2,200. 

Prisikėlimo parapijos lab
daros sekcijos prašymu, $1,250 
buvo paskirta Kauno Caritas 
valgyklai. Ši suma buvo panau
dota pirkti daržovėms visam 
žiemos sezonui; $1,000 buvo 
skirta paremti Lietuvoje vyku
siam Pasaulio lietuvių seimui, o 
$1,000 suma paremtas KLKM 
dr-jos Prisikėlimo parapijos 
skyrius, kuris švenčia savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Inf. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinai tel. 416-
588-2808 (ex.26) dienos metu. 

LIETUVĖ ieško darbo ateinant 
prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes. Gali dirbti savaitgaliais. 
Tel. 416 255-1146. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5 1 6 1 

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

Patyrimas s ioje srityje nuo 1987 m .. 
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~ TORONT@rur 
Anapilio žinios 

• Lapkričio 11, šeštadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas a.a. dr. Leonidas 
Rudis, 89 m. amžiaus. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava Ku
nigų pensijų fondui (Shep
herds' Trust). 

• Prašome visus mūsų šven
tovės lankytojus išjungti savo 
nešiojamuosius telefonus prieš 
einant į šventovę ir jų signalais 
bei melodijomis nedrumsti besi
meldžiančiųjų ir pačios švento
vės rimties. 

•Vaikučiai dar registruoja
mi Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokoms. Registra
cija šiokiadieniais - tel. 905 
277-4320, o sekmadieniais po 
Mišių - zakristijoje. 

• Lapkričio 14, antradienį, 
2 v.p.p. Gerojo Ganytojo misi
jos patalpose bus Wasaga 
Beach miesto ir apylinkės lietu
vių pensininkų suėji!Jl.aS, kurio 
metu koncertuos "Zentai" su 
"Čili". Visi kviečiami dalyvauti. 
Bilieto kaina - $10. Bilietus ga
lima įsigyti pas Jo aną tel. 705 
445-6898. 

• KLB Delhi-Tillsonburg 
apylinkėje Lietuvos kariuome
nės šventė įvyks lapkričio 18, 
šeštadienį. Iškihųės prasidės 3 
v.p.p. Mišiomis Sv. Kazimiero 
šventovėje ir bai_gsis vaišėmis 
parapijos salėje. Sventėje daly
vaus Lietuvos karininkai iš 
Camp Borden karo bazės ir To
ronto Vl. Pūtvio šaulių kuopos 
vadas Vytautas Pečiulis. 

• Adventinius susikaupi
mus mūsų šventovėse šiais me
tais gruodžio 2-3 d.d. ves Kara
liaučiaus srityje ilgus metus 
besidarbuojantis kan. Anupras 
Gauronskas. 

• KLKM dr-jos šios parapi
jos skyrius rengia savo metinę 
šventę gruodžio 3, sekmadienį, 
ir iškilmingai su savo vėliava 
dalyvaus 11 v.r. Mišiose. Po Mi
šių Anapilio parodų salėje bus 
pietūs su loterija, o meninę 
programą atliks Tautosakos 
klubas. 

• Anapilio jaunų šeimų sek
cija visus maloniai kviečia da
lyvauti Kalėdinėje eglutėje gruo
džio 17, sekmadienį, po 9.30 v.r. 
Mišių Anapilio salėje. Bilietus 
iki lapkričio pabaigos galima 
užsisakyti skambinant vakarais 
Janinai tel. 905 848-5236 arba 
Zitai tel. 905 608-1153. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 19: 9.30 v.r. už a.a. Mi
chaliną Dausienę; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje, lapkričio 19, 
sekmadienį, 2 V;P·P· už Ulbinų 
šeimą; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje, lapkričio 18, šešta
dienį, 3 v.p.p. už Klemkų šei
mos mirusius. 

Šiluvos M. Marijos bendrija 
•Londono Mary Immacu

late šventovėje lapkričio 19, at
einantį sekmadienį, 3 v.p.p. Mi
šios bus už a.a. Janę Launikai
tienę (užpr. J. Launikaitis). 

• Praeitą sekmadienį para
pijos susirinkime buvo aptarti 
parapijos šventovės reikalai ir 
kokie klausimai pateiktini susi
tikime su Londono vyskupijos 
atstovais. 

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $200 aukojo E. 
Jasevičienė su savo vaikais Ro
landu ir Gvina (savo patėvio a.a. 
Vytauto Januškos VI metinių ir 
savo mamos a.a. Antaninos Ja
nuškienės V metinių proga). 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo naujas 
vienetas - parapijos vaikų cho
ro vyresnės mergaitės. Atei
nantį sekmadienį giedos visas 
vaikų choras. 

• Pakrikštyta Ilzė Domini
que, Irmos (Jurkevičiūtės) ir 
Mark L Pepper dukrelė. 

• Šį šeštadienį vyksta 
KLKM dr-jos šios parapijos 
skyriaus veiklos 50-mečio pami
nėjimas: 4 v.p.p. iškilmingos 
Mišios, 5 v.p.p. užkandėliai ir 
gėrimai, 6 v.v. meninė prog
rama, kurią atliks "Volungės" 
choro nariai, ir vakarienė. 

• Šį sekmadienį visose To
ronto arkivyskupijos parapijose 
bus rinkliava Kunigų pensijų 
fondui. Prašoma paremti. 

• Lietuvoje mirė a.a. Vik
toras Šarpis, smuikininkės 
Audronės Šarpytės tėvelis ir 
a.a. Kazimieras Zalagėnas, 
Aniceto Zalagėno brolis. 

• "Pizza" pietūs naujiems 
ir dabartiniams Mišių tarnauto
jams vyks šį šeštadienį, 12.15 
v.p.p. parapijos patalpose, o po 
to l v.p.p. prasidės repeticija 
parapijos šventovėj, kurią ves 
diakonas dr. K. Ambrozaitis. 

• Renginiai parapijoj: 21-
masis kalėdinės muzikos kon
certas ir susikaupimas su mu
zika ir gyvu žodžiu, kurį atliks 
"Volungės" ir parapijos jauni
mo choristai, įvyks gruodžio 10 
d., 4 v.p.p. parapijos šventovėj; 
prieškalėdinis susikaupimas, 
kurį ves Telšių vyskupijos kun. 
Anupras Gauronskas, vyks 
gruodžio 15-17 d.d.; Naujų me
tų sutikimas, organizuojamas 
parapijos tarybos visuomeninės 
sekcijos, bus gruodžio 31 d. pa
rapijos didžiojoj salėj. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 19: 8 v.r. už Poškų ir 
Draučikų šeimų mirusius; 9 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapi
jiečius; 10.45 v.r. už Vėlinių no
venai pavestas sielas, už a.a. 
Antaną Rūką (5 metinės), už 
a.a. Joną Danaitį (3 met.); 
12.15 v.d. už a.a. Joną Jaciką. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kviečiame visus tėvelius 

į visuotinį metinį tėvų susirin
kimą lapkričio 25 mokykloj. 

• Tėveliai prašomi pasirū
pinti, kad mokiniai atsineštų 
žiemos metu sausus batukus, 
kuriais būtų apsiavę klasėse. 

• Dėkojame Vidai Stane
vičienei, kuri perdavė lietuviškų 
drožinių bei lėlių dėžę mūsų 
tautinio ugdymo pamokoms. 

• Lapkričio 11 d. "Žentai", 
Laimutis Klinavičius ir Romas 
Streika, muzikantai iš Lietuvos, 
pasirodė mokiniams su įvai
riom dainom. Vaikams pągrojo 
ir Du gaidelius. Zivilė 

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 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį šeštadienį, lapkričio 

18, 9 v.r. kviečiame savanorius 
prisidėti prie rudens darbų 
šventovėje ir jos aplinkumoje. 

• Sekmadienį, 9.30 v. ryto 
pamaldos ir sekmadienio tiky
bos mokyklos pamokos. Popa
maldų šventovės patalpose 
įvyks Moterų draugijos susirin
kimas. 

• Mirusiųjų minėjimo pa
maldos įvyks lapkričio 26, sek
madienį, 9.30 v.r. 

• Išganytojo parapijos Mo
terų draugija nuoširdžiai dėko
j a už aukas, gautas Padėkos 
puotoje. Aukojo: $130 - A. 
Mikšienė; $100 - D. L. Garba
liauskai, G.R. Paulioniai; $60 -
G.H. Lapai; $50 - Č.L. Senke
vičiai; $30 - A. Monstvilienė; 
$20 - M. Lapinskienė. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lapkričio 12 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 170 
svečių. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - lapkričio 15 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - lapkričio 22 d., 7 
v.v Slaugos namuose. 

• Barui "Lokys" reikalin
gas barmenas. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į LN raštinę 
arba skambinti tel. 416 532-
3311. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. A. 

Liškausko atminimui $100 au
kojo L.Y. Balaišiai; mirus a.a. 
A. Valienei, užjausdami seserį 
G. Krašauskienę $200 aukojo 
A. Rimkienė ir krikštasūnis Al
gis. Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. Jos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: "Labdara", 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON M6P 1A6. 
PATAISA: norim atsiprašyti už 
įveltą klaidą praeitame TŽ nu
meryje p. G. Krašauskienės ir 
N. Banelienės, kuri $50 aukojo 
a.a. A. Valienės atminimui. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu 
laikotarpiu bus atidaryta nuo 
lapkričio 19 iki gruodžio 3 d. 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug l v.p.p. Bus 
galima sutvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, įteikti 
kalėdinius sveikinimus, užsa
kyti TŽ kaip dovaną savo bi
čiuliams. 

Kalėdiniai sveikinimai 
Jau planuojamas kalėdi

nis TŽ numeris, kuris išeis 
gruodžio 12 d. Visa medžia
ga, skirta šiam numeriui, 
laukiama vėliausiai iki gruo
džio l d. Kalėdinius sveikini
mus kviečiame siųsti dar prieš 
šią datą, kad spaustuvė galė
tų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bend
ras ir atskiri, asmeniniai. Į 
bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį 
norą ir atsiunčia auką TŽ As
meniniai bei atskirieji svei
kinimai yra rėminiai. Jų kai
na pagal užimamą plotą. Jais 
daugiausia naudojasi parapi
jos, organizacijos, institucijos 
ir pavieniai asmenys. Sveiki
nimas per laikraštį šiuo metu 
yra geriausias būdas pasiekti 
savo artimuosius ne tik išeivi
joje, bet ir Lietuvoje. Tuo bū
du išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų. 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

KLB Montrealio apylinkės valdyba nutarė - Vasario 16 
minėjimą rengti Šv. Kazimiero parapijoje, pagerbdama šios 
parapijos šimto metų sukaktį. Minėjimas bus 2007 m. vasario 
mėnesio 11 dieną. Bendruomenės solidarumo įnašas $10 bus 
nurašytas iki lapkričio mėn. pabaigos nuo sąskaitų tų LITO 
narių, kurie yra davę sutikimą. 

Aušros Vartų šventovėje lapkričio 12, sekmadienio 11 v.r. 
Mišios buvo atnašaujamos minint a.a. Antano Morkūno 25 me
tų mirties sukaktį. Po Mišių choras giedojo Libera. Salėje našlė 
Aldona trumpai priminė velionies nueitą gyvenimo kelią ir pa
kvietė susirinkusius jaukioms šeimyniškoms vaišėms. Iš Van
kuverio buvo atvykusi duktė Vida ir A. Morkūnienės brolis 
Ksaveras Ratavičius iš Toronto. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Klebonas kuo. Aloyzas Volskis pranešė, kad lapkričio 5 d. 

pradės tradicinį kalėdojimą. Pageidaujantieji kunigą pasikviesti 
parapijiečiai ar kiti Montrealio lietuviai prašomi skambinti į 
kleboniją ir susitarti dėl apsilankymo laiko. 

Šv. Elzbietos draugija sekmadienį, lapkričio 12 atšventė sa
vo globėjos atlaidus. Klebonas kun. Aloyzas Volskis aukojo šv. 
Mišias. Priešais altorių buvo padėta puokštė raudonų rožių 
šalia Šv. Elzbietos statulos. Choras, vad. chorvedžio A. Stanke
vičiaus, gražiai giedojo. Salėje klebonas palaimino visas nares ir 
maisto stalą. Pirmininkė Antoinette Ouellette-Brilvičienė pa
sveikino nares ir svečius, padėkojo narėms už pyragus ir vaisius 
saldumynų stalui. Draugijos komitetas iškepė kugelį, kalakutą, 
kumpį ir paruošė daržovių. Pirmininkės vyras Albinas Brilvičas 
atnešė namie padarytų krienų. Alfonsas Pundzius ir Mary Ze
naitienė buvo loterijos laimėtojai. 

Šv. Onos draugija susitiks sekmadienį, lapkričio 19 po šv. 
Mišių. Bus lengvi pietūs. V.L. 

Po Šv. Elzbietos atlaidų ir pietų sekmadienį, lapkričio 12 drau
gijos komitetas ir pagalbininkai parapijos salėje. Iš k. pirm. 
Antoinette Brilvičienė, Sofija Skučienė, vicepirm. Julie 
Bernotienė, Ziggy Skučas, vicepirm. Mickie Tautkus, ižd. 
Nijolė Šukienė, sekr. Vida Lietuvninkaitė Ntr. Pat Pingitore 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E„ SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Misijonierius, besidarbuo
jantis Indijoje, atsiuntė TŽ re
dakcijai laišką, prašantį siųsti 
jam rašiklius, rožinius, vartotus 
atvirukus, iliustruotus žurnalus, 
statulėles. Jis turi tris mokyklas 
ir parapiją su tri11JiS tūkstan
čiais parapijiečių. Stai jo adre
sas: Fr. Paui Cruz, St. Antho
ny's Church, Kanjirakodu P.O., 
Kundara - 691 501, Kollam, 
Kerala - India. Jis iš anksto dė
koja ir tikisi dosnios pagalbos. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu palikimu. 

Iš anksto dėkingi -
TŽ leidėjai 

FAX: (514) 766-1349 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416-503-1687. 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd„ 
Toronto, ON M9P 3B6 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ· TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (416) 249-771 0 
Cell (416) 209-7737 

Fax: 416 249-7749 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 


