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Kovos ir kovotojai
Tarsi rudens miglose nepastebimai susiglaudžia 

dvi lapkritinės datos - lapkričio 11-toji ir 23-čioji. Pir
moji data - karuose žuvusių prisiminimas, antroji — Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo šventė.

A
BI mena karius, karus, kautynes ir žūtis kovo
jant dėl savo teisių ar laisvės. Ir kovojant, nes 
įsakyta, liepta, nurodyta. Užtat tarp sąmoningo 
kovojimo ir kovojimo, kad liepta tvirtai stovi psicholo

ginė pertvara, nors kovai pasibaigus ir žuvę, ir išlikę, 
jeigu jie atsiduria laimėtojų pusėje, yra vienodai gerbia
mi, prisimenami, laikomi didvyriais. Kovą pralaimėję 
laimėtojų yra niekinami, net nusikaltėliais apšaukiami, 
tartum jie kažką kitoniško būtų darę negu laimėtojai. O 
iš tikrųjų ir jie atliko savo pareigą - savanorišką ar įsa
kytą. Per Antrąjį pasaulinį karą krito milijonai karių - 
mobilizuotų ir savanorių, priverstų kovoti ir sąmoningai 
apsisprendusių. Ilgą laiką ne visiems buvo statomi pa
minklai, ne visi buvo prisimenami karių pagerbimo iš
kilmėse. Ir Lietuvoje, jeigu ne atstatyta nepriklausomy
bė, laisvės kovotojai ir toliau būtų vadinami banditais. 
Tik nepriklausomybė kaip laimėjimas grąžino jiems pri
deramą vardą, įvedė juos į šviesiuosius tautos istorijos 
puslapius. Taigi tik laimėjimas kovotojus išaukština ir 
gerbia. Užtat kiekviena kova siekia laimėjimo, nes ki
taip ji virstų beprasmėmis muštynėmis, pareikalaujan
čiomis žmonių gyvybių bei visokeriopų aukų. Apie ko
vos beprasmiškumą buvo pažerta nemažai “mokslinių” 
įrodinėjimų sovietų okupacijos laikais, kai miško bro
liai ginklu, o kiti tėvynės mylėtojai kitaip, stojo į kovą 
su krašto pavergėjais. Tenka apgailestauti, kad okupan
to parankinių aiškinimai apie laisvės kovos beprasmiš
kumą suklaidino nemažai žmonių. Tačiau, kaip mato
me, laimėtojais liko kovotojai, o ne prisitaikėliai.

G
INKLUOTOS kautynės bei ilgalaikiai karai su
sideda iš daugelio atskirų mūšių, kurių laimėji
mas ar pralaimėjimas nėra galutinė kovos pa
sekmė. Užtat dažnai sakoma - mūšį pralaimėjom, bet 

laimėjom kovą. Taip atsitiko ir su mūsų laisvės kovoto
jais - partizanais. Čia gali kilti klausimas, kodėl mes, 
būdami maži, pavergti, pažeminti, atsilikėliais ar nusi
kaltėliais apšaukti, pralaimėję daug žiaurių mūšių, lai
mėjome kovą - atstatėm nepriklausomybę? Galbūt vie
nas iš atsakymų būtų - mes stovėjome tiesos pusėje. 
Paskutinio partizano ginklai jau seniai nutilę, palengva 
užmarštin slenka ir visos kitos kovos priemonės. Nepri
klausomybė laimėta, ir kai kam gali atrodyti, kad kalbė
ti apie kovas nebeaktualu. O vis dėlto laimėjimai ir 
džiaugsmai neturėtų nustelbti budėjimo ir parengties bet 
kokiems išpuoliams, kurie grasintų nepriklausomybei, 
kurie kenktų tautai, ją silpnintų, blaškytų, mėgintų už
daryti istorijos puslapiuose, nes atsiranda kažkokie “pa
saulio žmonės”, skelbiantys tautų maišymo idėjas. Kai 
kurių dabartinių Lietuvos vadovų pabrėžiamas tautinis 
gyvastingumas tiksliai ir teisingai yra siejamas su vals
tybingumu, jo stiprinimu ir savito veido kūrimu, nes 
jungimasis į Europos sąjungą, priklausymas tarptauti
nėm karinėm sąjungom nėra ir negali būti ko nors atsi
sakymas ar praradimas, kas lietuviams buvo ir lieka 
brangu. Atvirkščiai - tarptautinėje arenoje, kaip ir krep
šinio aikštėje, teks ginti savąsias spalvas, teks savotiš
kai kovoti. O tai, reikia tikėtis, stiprins tautos dvasinį 
pajėgumą bei tautinį sąmoningumą. Kariuomenės šven
tės proga sveikintini dabartiniai Lietuvos kariai, atlie
kantys pareigas tėvynėje ir už jos ribų, ryškiu būdu pa
brėžiantys nepriklausomos valstybės atstovavimą. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Ilgametis vadovas pasitraukia
Jean Chretien 2002 metais 

aplankė 19 miestų ir 15 kraštų. 
Prieš pasitraukdamas iš ministe- 
rio pirmininko pareigų, dar ap
lankė 17 miestų ir 14 kraštų. Šis 
pratęstas atsisveikinimas su sa
vo pareigomis pareikalavo daug 
lėšų. 1993 metais prieš rinkimus 
jis viešai kritikavo tuometinį 
ministerį pirmininką Brian Mul
roney, kad jis paskutinėmis va
dovavimo dienomis buvo de
šimčiai dienų išvykęs iš Kana
dos. Senatorius Marjory LeBre- 
ton sakė, kad Mulroney, palygi
nus su Chretien išvykomis, gy
veno vienuoliškai. Daugumai 
kelionių ministeris pirmininkas 
naudojasi Kanados gynybos de
partamento lėktuvais. Išvykos ir 
jų išlaidos neskelbiamos aiški
nant, kad ministerio pirmininko 
dienotvarkė neturi būti viešai 
skelbiama. Kandidatas į minis
terio pirmininko vietą vis dar 
negali sulaukti, kada jis galės 
pradėti savo darbą. Lapkričio 5 
d. parlamentarai sveikino išei
nantį ministerį pirmininką prisi
minę jo įsteigtus 10 valstybinių 
parką išnykstančių gyvūnų ap

saugą Romanow komisijos 
įsteigimą sveikatos apsaugai 
Kanadoje, skirtingų mažumų 
pripažinimą ir jų įjungimą į 
valstybines įstaigas, suteikimą 
čiabuviams geresnes gyvenimo 
sąlygas, tūkstantmečio stipendi
jų sukūrimą ir jo patriotiškumą. 
Atsisveikinant jam buvo įteiktos 
CBC pagamintos garsaplokštės 
su jo kalbų parlamente įrašais 
bei kt. Visų opozicijos narių 
gausiai kritikuotas jis vis tik bu
vo gerbiamas kaip savarankiš
kas ir kietas Kanadą vienijantis 
politikas.

Kanados pilietis David 
Samson, praleidęs pustrečių me
tų Saudi Arabijos kalėjime, ap
kaltino vyriausybę visišku nesi
rūpinimu savo piliečiais užsie
niuose. Jis buvo apkaltintas vyk
dęs sprogdinimus vykstant alko
holiu prekiaujančių grupių ne
santaikai. Po ilgo kalinimo ir 
kankinimo jis patyręs širdies 
priepuolį ir už akių vykusiuose 
teismuose buvo nuteistas mirties 
bausme. Kreipdamasis į Kana
dos ambasadą negavęs reikia- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

KLB krašto tarybos suvažiavime lapkričio 8 d. Anapilyje pranešimą pateikė Statuto pakeitimo komisija. Iš k. 
E. Čuplinskas, V. Bireta, A. Vaičiūnas, J. Kuraitė-Lasienė, pirm. V. Stanevičienė Nuotr. M. Stanevičiaus

Atlikti darbai ir nauji užmojai
KLB krašto valdybos suvažiavime aptarta veikla ir nauji projektai

RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENE

Kanados lietuvių bendruo
menės dvidešimt aštuoniolikto
sios Krašto tarybos trečioji sesi
ja įvyko Anapilio parodų salėje 
š.m. lapkričio 8, šeštadienį. 
Krašto valdybos pirmininkė Rū
ta Žilinskienė pradėjo sesiją nu
matytu laiku, 9.30 v.r. Sugiedo
tas Kanados himnas ir pagerbtas 
KLB mirusiųjų atminimas, jų 
tarpe buvęs pirm. dr. Silvestras 
Čepas, ilgametis tarybos narys ir 
Garbės teismo sekretorius Bro
nius Staškevičius, Windsoro 
apylinkės pirmininkė N. Gied- 
riūnaitė ir St. Catharines apylin
kės pirm. J. Dervaitis.

Invokaciją sukalbėjus Lietu
vos kankinių parapijos klebonui 
prelatui Jonui Staškevičiui, bu
vo pristatyti garbės svečiai. 
Sveikino Lietuvos ambasados 
Otavoje patarėjas Romanas Mi
liauskas ir generalinis garbės 
konsulas Haris Lapas. PLB val
dybos vicepirmininkė švietimui 
Giedra Paulionienė perskaitė 
PLB pirmininko Gabrieliaus 
Žemkalnio sveikinimą ir PLB 
valdybos pranešimą. Jame pažy
mėta, kad PLB valdybos narys 
dr. Romas Vaštokas koordinuos 
partizanų dokumentų rinkimo ir 
konservavimo projektą, bendra
darbiaudamas su Lietuvos ar
chyvų departamentu.

Prel. E. Putrimas padeda PL 
jaunimo sąjungai rengti suvažia
vimą Pietų Amerikoje. G. Žem
kalnis lankęsis Karaliaučiaus 
krašte, kur gyvena 19,000 lietu
vių, yra 20 lietuviškų parapijų 
ir 17 organizacijų; mokyklas 
lanko 700 mokinių.

PL fondas įsteigė metinę 
1,000 dol. stipendiją kuri bus 
skiriama Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune studentui/ei, ku- 
rio/s studijos rišis su išeivijos 
gyvenimu ir jos organizacijo
mis. Pasaulio lietuvis bus spaus
dinamas Lenkijoje, “Aušros” 
spaustuvėje, redaktorė - Z. Ma
kauskienė.

Kanados lietuvių fondo ta
rybos pirmininkas dr. Arūnas 
Pabedinskas pasveikino suva
žiavimą o R. Žilinskienė per
skaitė raštu gautus sveikinimus 
iš JAV LB Krašto tarybos pir
mininkės Reginos Narušienės ir 
Krašto valdybos pirmininkės 
Vaivos Vėbraitės.

Suvažiavimui pirmininkauti 
pakviestos adv. Joana Kuraitė- 
Lasienė ir Delhi-Tillsonburg 
apylinkės pirmininkė Teresė 
Pargauskienė, sekretoriauti - 
Marytė Vasiliauskienė ir Elona 
Punkrienė. Mandatų komisiją 
sudarė KLJS atstovai Jonas 
Didžbalis, Julija Puodžiukaitė, 
Darius Karka ir Tomas Jonaitis, 
Rezoliucijų gairių komitetą - 
Algimantas Eimantas ir Eugeni
jus Čuplinskas.

Suvažiavime iš viso dalyva
vo 57 asmenys: apylinkių pirmi
ninkai (8), KLJS atstovai (4), 
KLB valdybos (9) ir tarybos na
riai (23), kviesti garbės (6) ir 
kiti svečiai (7).

Pirmininkė savo pranešime 
išvardino atliktas pareigas atsto
vaujant lietuviams įvairiuose 
renginiuose, aplankant apylin
kes, susitinkant su svečiais iš 
Lietuvos, dalyvaujant XI PLB 
seime Lietuvoje. Kartu su viso 
pasaulio lietuviais KLB skelbia 
2004-sius knygos ir spaudos 
metais. Pavasarį vyks KLB tary
bos rinkimai apylinkėse, liepos 
3 d. Čikagoje - tautinių šokių 
šventė, Kanados lietuvių dienos 
Toronte spalio 8-10 d.d.

Iždininko pranešimą per
skaitė Algirdas Vaičiūnas. Pagal 
paskelbtą pajamų ir išlaidų apy
skaitą šių metų išlaidos iki rug
pjūčio pabaigos viršijo pajamas 
ir sudarė $67,964 nuostolį. Pra
ėjusiais metais būta daug išlaidų 
rengiant 50-mečio iškilmės, iš
leidžiant žinyną ir sukaktuvinį 
leidinį. Šiemet teko paremti or
ganizacijas, bendruomenės vei
kėjus, KLJS, tautinių šokių gru
pes ir chorus, dalyvavusius dai
nų ir šokių šventėje Lietuvoje, 
PLB seime ir PLJS kongrese. 
Vėlesniuose pasisakymuose pa
žymėta, kad apyskaitos turėtų 
būti aiškesnės. Revizijos komi
sijos pirmininkė Joana Kuraitė- 
Lasienė pasiūlė, kad valdyba 
įvestų “petty cash” sistemą 
smulkioms išlaidoms, priminė, 
kad pagal valdžios reikalavimus 
protokolai turi būti išversti į 
anglų kalbą ir turi būti nustaty
tos tinkamos gairės aukų pri
ėmimui ir pakvitavimų išdavi
mui.

KLJS pirmininko Sauliaus 
Simonavičiaus pranešimą per
skaitė Darius Karka. Naujų me
tų atostogų metu buvo surengtos 
Kanados jaunimo dienos, sulau
kusios ir jaunimo iš JAV. Vasa
rio 16-sios proga Toronto Mai
ronio mokyklos mokiniams su

KLJS valdybos narys Darius Karka skaito pirmininko pranešimą

rengtas minėjimas su užsiėmi
mais. Išrinkti ir paruošti atstovai 
į PLJ kongresą Lietuvoje, o se
kantis kongresas įvyks Toronte. 
Padėkota KLB valdybai už viso
keriopą paramą.

Muziejaus-archyvo reikalais 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 
pranešė, kad jai ir Romui Otto 
vasaros pradžioje KLB valdyba 
pavedė pasirūpinti buvusios 
KLMA (Kanados lietuvių mu
ziejaus-archyvo) tarybos atgai
vinimu. Prieš kiek metų jai nu
stojus veikti, daugybė administ
racinių darbų atiteko KLMA di
rektorei dr. Rasai Mažeikaitei, 
tad tų darbų, pvz. aukų telkimo, 
dabar imsis valdybos padalinys, 
kuris vadinsis KLMA komitetu, 
kaip vėliau suvažiavimas patvir
tino. Muziejaus direktorė dr. 
Rasa Mažeikaitė pranešė apie 
praėjusių metų surengtas paro
das ir pabrėžė, kad kitąmet bus 
muziejaus 15 metų veiklos su
kaktis. Ta proga reikės platesnio 
aukų vajaus, esant silpnai finan
sinei būklei. Muziejumi naudo
jasi jaunimas, studentai ir moks
lininkai, lanko ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai.

Viena iš Kanados atstovų į 
XI PLB seimą Lietuvoje, dr. Ju
dita Čuplinskienė pateikė savo 
įspūdžius iš seimo. Jos dėmesį 
atkreipė kardinolo Audrio Bač- 
kio pastaba, jog trūksta krikščio
niškos spaudos Lietuvoje. Tarp 
visų neigiamybių, nesutarimų ir 
nutautėjimo požymių, Jaunimo 
sąjungos pasisakymai jai buvo 
džiuginantys. Ji siūlė, kad užuot 
pirkę daugybę daiktų vaikams, 
tėvai turėtų jiems dovanoti ke
lionių bilietus į Lietuvą.

KLB vicepirmininkė švieti
mui V. Stanevičienė išsamiai 
papasakojo apie dalyvavimą 
klausytojos teisėmis JAV LB ir 
seimo atstovų komisijos posė
džiuose Vilniuje praėjusią vasa
rą. Ji kalbėjo apie įvairius aptar
tus klausimas. Jos nuomone,

(Nukelta į 3-čią psl.)

Prezidento vizitai
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas lapkričio 5 d. darbo 
vizitu lankėsi Briuselyje ir kal
bėjo Europos parlamente. Jis pa
teikė išsamią Lietuvos europinę 
darbotvarkę, pateikė požiūrį į 
tuo metu Tarpvyriausybinėje kon
ferencijoje aptariamos Europos 
sąjungos konstitucinės sutarties 
projektą apžvelgė santykius su 
kaimynais. ELTA/LGTIC pra
nešimu, jis susitiko su parla
mento pirmininku Pat Cox ir 
parlamento politinių grupių va
dovais. Tą pačią dieną išvyko į 
Vokietiją.

Lapkričio 6 d. prezidentas 
Frankfurte susitiko su Europos 
komisijos pareigūnu, atsakingu 
už Europos sąjungos plėtrą 
Guenteriu Verheugen. Susitiki
me pasikeista nuomonėmis apie 
Europos parlamente pristatomą 
EK parengtą visuotinį stebėse- 
nos (“monitoringo”) pranešimą 
apie Lietuvą ir kitas į ES stojan
čias valstybes. Aptarti ES santy
kiai su kaimyninėmis valstybėmis 
Rytuose. R. Paksas skaitė prane
šimą Heseno žemės įmonių są
jungos susitikime. Berlyne R. 
Paksas susitiko su Vokietijos 
kancleriu Gerhard Schroeder.

Vyksta “aplinkos valymas”
Ministeris pirmininkas Al

girdas Brazauskas lapkričio 10 
d. patarė prezidentui Rolandui 
Paksui “ryžtingai pasisakyti” ir 
atsiriboti nuo visokių poveikių, 
faktų ir asmeną dėl ko jis kalti
namas ryšiais su “skandalingo
mis asmenybėmis”. A. Brazaus
ko nuomone, “skandalas aplink 
Prezidentūrą peraugęs turinio 
dydį”, praneša ELTA/LGTIC.

Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) tą dieną pateikė 
specialiajai seimo komisijai, ti
riančiai galimą grėsmę Lietuvos 
saugumui, naują medžiagą. Ji pa
tvirtina ir papildo anksčiau gau
tą medžiagą apie pilietybės ir 
“veiklos stogo” suteikimą Juri
jui Borisovui, prezidento ryšius 
su abejotinos reputacijos asme
nimis, VSD pažymoje įvardytų 
asmenų ryšių pobūdį, jo rinki
minį vajų organizavusios firmos 
“Aviabaltika” veiklą ir bendro
vės “Almax” vaidmenį Lietuvos 
politikoje.

Prezidentas Rolandas Pak
sas J. Borisovo byloje bus ap
klausiamas generalinėje proku
ratūroje kaip liudininkas. Jis 
viešai pareiškė bendradarbiau
siąs tiek su seimo komisija, ti
riančia skandalą tiek su proku
ratūros darbuotojais.

Lapkričio 13 d. paskelbta, 
jog dėl kilusio skandalo atsista
tydina visi pagrindiniai prezi
dento patarėjai. Remigijus Ačas, 
kurio įgaliojimai buvo sustab
dyti spalio pabaigoje, liko viena 
pagrindinių figūrą seimo komi
sijai tiriant skandalą. Lapkričio 
12 d. prezidentas paprašė para
šyti atsistatydinimo pareiškimus 
visų šešių patarėjų grupių vado
vus, tačiau dalis jų gali vėl būti 
pakviesti.

URM Ukrainoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis lap
kričio 10 d. dalyvavo tarptauti
nėje konferencijoje Platesnė Eu
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ropa: bendradarbiavimo per 
sieną stiprinimas Vidurio ir Ry
tų Europos regione - Kijeve, 
Ukrainoje. Jis konferencijoje 
teigė, jog Europos sąjungos du
rys nėra uždarytos europinių 
siekių turinčioms valstybėms. Jo 
nuomone, būtina didinti rytinių 
kaimynų supratimą apie narys
tės ES reikalavimus, skatinti de
mokratizacijos procesą admi
nistracinę reformą ekonomikos 
liberalizavimą plėtoti teisingumo 
ir vidaus reikalų politiką stiprinti 
bendradarbiavimą ekonomikos ir 
įvairių žinybų srityse.

A.Valionis taip pat pabrėžė, 
kad Ukraina yra valstybė, kuri 
gali gauti daugiausia naudos iš 
ES “Naujųjų kaimynų” politikos 
ir supažindino su Lietuvos pa
siūlymais, kuriais siekiama su
stiprinti politikos formavimą Uk
rainos atžvilgiu sąjungoje. Vizito 
metu ministeris susitiko su Uk
rainos užsienio reikalų ministeriu 
bei kitais pareigūnais.

Premjeras Norvegijoje
Ministeris pirmininkas Al

girdas Brazauskas lankėsi Nor
vegijoje spalio 26-27 d.d., daly
vavo Osle vykusiame Šiaurės ir 
Baltijos valstybių ministeriu pir
mininkų kasmetiniame susitiki
me. Kaip rašo ELTA/LGTIC, jis 
konferencijoje kėlė Baltijos tar
šos problemą kalbėjo apie ypa
tingą Baltijos jūros jautrumą 
naftos taršai. Jis atkreipė dėme
sį, kad Rusija didina naftos išga
vimą jūroje, ir Lietuvoje daug 
nerimo kelia D6 telkinys, todėl 
vien Lietuvos pastangų užtikrin
ti saugią naftos gavybą neužten
ka. Susitikime A. Brazauskas 
taip pat kalbėjo apie transporto 
ir energetikos žinybų projektų 
reikšmę Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių įsijungimui į ES vi
daus rinką pabrėžė susitarimo 
dėl stojančių į ES valstybių da
lyvavimo Europos eknominėje 
erdvėje svarbą.

Pritarė narių įstojimui
Briuselyje lapkričio 5 d. Eu

ropos komisija galutinai pritarė 
10 valstybių kandidačių įstoji
mui į Europos sąjungą (ES) 
2004 m. gegužės mėnesį, patvir
tindama ataskaitas apie busimų
jų narių padarytą pažangą įgy
vendinant ES teisinius aktus, 
skelbia Reuters/ELTA/LGTIC. 
Ataskaitos buvo patvirtintos be 
jokių pakeitimų. Nors komisija 
atkreipė dėmesį į kai kuriuos ne
atliktus darbus, patvirtintos ata
skaitos galutinai panaikina bet 
kokias kliūtis Lietuvai, Latvijai, 
Estijai, Lenkijai, Čekijai, Veng
rijai, Slovakijai, Slovėnijai, Kip
rui ir Maltai 2004 m. gegužės 1 
d. prisijungti prie 15 Europos 
sąjungos narių.

ES plėtros komisaras Gun
ter Verheugen pranešė, kad 10 
būsimų narių privalo imtis sku
bių ir ryžtingų veiksmą kad su 
savaisiais suderintų 39 pagrindi
nius bloko įstatymus. Nors pa
daryta didelė pažanga, komisija 
įspėja dėl problemą susijusių su 
žmonių judėjimu, žemės ūkio 
apmokėjimais, sanitarijos stan
dartais ir sveikatos apsauga. RSJ
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Politinė Lietuvos panorama

Europos vyskupų konferen
cijos tarybos visumos suvažiavi
mas, Lietuvos kardinolo A. J. Bač- 
kio kvietimu, įvyko Vilniuje, Šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje š.m. 
spalio 2-5 d.d. Dalyvavo 13 kardi
nolų ir 24 arkivyskupai bei vysku
pai iš visos Europos. Suvažiavusius 
pasveikino Europos vyskupų kon
ferencijų tarybos pirm. vysk. Ame- 
dee Grabas, vadovavęs ir pradi
niams posėdžiams, supažindinęs 
dalyvius su svarstytinomis temo
mis. Žvelgta į padėtį Europoje, į 
kylančius iššūkius Katalikų Bendri
jai; svarstyti Europos santykiai bei 
ryšiai su kitais žemynais; pasisaky
ta dėl Europos sąjungos Konstituci
jos projekto. Atsakant į žurnalistų 
klausimus pabrėžta, kad krikščio
niškųjų Europos šaknų paminėji
mas Konstitucijoje esąs svarbus, 
nes tai liudija dabarties ir istorinę 
tiesą, krikščioniškos tapatybės ver
tybės labai svarbios pačiai Europai 
ir jos ateičiai. Katalikų Bendrija 
siekia išsaugoti kiekvieno žmogaus 
orumą. Aptartos ir glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp Europos 
vyskupų konferencijų galimybės. 
Išsiųstas kreipimasis į Europos są
jungos tarybos pirmininką S. Ber
lusconi sveikinant Europos sąjun
gos tarybos narius, susirinkusius į 
tarpvyriausybinę konferenciją, ku
rioje svarstomas Konstitucijos pa
keitimo projektas, ir nurodant vys
kupų pažiūras tuo reikalu. Aukštieji 
hierarchai, šio suvažiavimo daly
viai, spalio 2 d. aplankė Kryžių kal
ną ir šventė Eucharistiją ten esan
čioje pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje.

Vilniaus pal. J. Matulaičio 
parapijos namuose š.m. rugsėjo 
24 d. buvo surengta konferencija 
“Neįgalaus žmogaus integracija 
vietinėje bendruomenėje: iššūkiai ir 
perspektyvos” bei pristatytas pro
jektas “Atvira bendruomenė”. Pra
dėta Vilniaus miesto mero pava
duotojo G. A. Paviržio ir Vilniaus 
arkivyskupijos socialinių reikalų k- 
jos atstovo kun. Ž. Vabuolo žo
džiais. Kalbėjo Neįgaliųjų sociali
nės integracijos skyriaus vedėja Eg
lė Čaplikienė, kėlusi būtinumą su
aktyvinti socialinės integracijos po
litiką, tobulinti neįgalių vaikų ug
dymo sistemą, plėtoti paramą, ma
žinti izoliaciją ir didinti užimtumą. 
Šiaulių universiteto dėstytojas dr. J. 
Ruškus savo pranešime pabrėžė 
svarbą konstruoti bendrumą tarp 
“sveikųjų” ir “nesveikųjų” keičiant 

A+A
ANTANUI GVERZDŽIUI

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną MARIJĄ, dukrą skau
tininkų NIJOLĘ, sūnus ALGIMANTĄ ir ŠARŪNĄ su 
šeimomis giliai užjaučia -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė
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PETRONĖLĖ DUMS

mirė 2003 m. spalio 20 d.
nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos kun. Audriui 
Šarkai, OFM, už atkalbėtą Rožinį laidotuvių koplyčioje ir 
aukotas Mišias šventovėje; už palydėjimą į Šv. Jono lietu
vių kapines, Anapilyje. Dėkojame L. Turūtaitei už giedoji
mą per šv. Mišias ir visiems, palydėjusiems velionę į am
žinojo poilsio vietą. Ačiū Danutei ir Bernardui Mačiams 
už pagamintus skanius pietus.

Nuliūdę - giminės Lietuvoje ir Godelių šeima

nusistovėjusius autoritarinius vaiz
dinius. 1. Vaitkūnaitė supažindino 
su “Atviros bendruomenės” projek
tu, išvardinusi parapijinės bendruo
menės privalumus jungiant negalią 
turinčius žmones į visuomenę. Bro
liai Tomas ir Marius Viluckai iš Pa
langos pabrėžė krikščionišką požiū
rį į žmogų, kuris esąs lemiantis 
veiksnys siekiant negalios paliestus 
žmones įjungti į visuomenę.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, VDU Katalikų teologi
jos fakultetas ir Lietuvos politinių 
kalinių bendrija “Kolyma” š.m. 
rugsėjo 28 d. Kaune surengė A. 
Dirsytės maldaknygės “Marija, gel
bėk mus” 50 metų sukakties minė
jimą. Pradėta Mišiomis, kurias au
kojo kunigai K. Trimakas ir P. Ta
mulevičius. Anot kun. R. Grigo, 
maldaknygėje atsispindėjo aiškus ir 
drąsus partizanų judėjimas, pagarba 
tautos vienybei, krikščioniškas pa
triotizmas. Pasiūlyta minint spau
dos atgavimo šimtmetį įamžinti A. 
Dirsytės atminimą specialia lenta 
Kauno Kristaus Prisikėlimo ar įgu
los šventovėje. Minėjimas baigtas 
koncertu.

Telšių vyskupo Vincento Bo- 
risevičiaus kunigų seminarijoje 
š.m. rugsėjo 30 d. įvyko kas mėnesį 
rengiamas vyskupijos kunigų susi
rinkimas, pradėtas Valandų liturgi
ja. Vysk. J. Boruta, SJ, apžvelgė 
nuveiktus darbus, ragino kunigus 
ypatingą dėmesį skirti parapijinei 
katechezei bei vaikų rengimui pir
majai Komunijai. Vyskupas kuni
gus supažindino su nauju laidotuvių 
apeigynu. Susirinkimas baigtas Mi
šiomis.

“Atsidūsėjimai” - tai kun. 
Stanislovo Dobrovolskio, OFM 
Cap., švenčiančio savo 85 metų su
kaktį, knyga, kurios sutiktuvės įvy
ko Vilniuje š.m. rugsėjo 29 d. Su
tiktuvėse dalyvavo ir knygos auto
rių gerais žodžiais paminėjo poetas 
Justinas Marcinkevičius, G. Beres
nevičius, filosofas Arvydas Juozai
tis, ministeris pirmininkas A. Bra
zauskas, prof. Viktorija Daujotytė.

Vilkaviškio vyskupas R. Nor
vilą š.m. rugsėjo 30 d. lankėsi Aly
taus apskrities Stasio Kudirkos li
goninėje, lankė ligonius, atsakinėjo 
į ligoninės darbuotojų klausimus. 
Kalbėdamasis su gydytojais atkrei
pė dėmesį į dvasininkų ir gydytojų 
pašaukimų giminingumą - tarnauti 
žmogui. Dienai baigiantis ligoninės 
salėje vyskupas aukojo Mišias už 
ligonius ir juos prižiūrinčius.

Įvairūs orkestrai, suvažiavę į Vilnių Dainų šventei, atlieka programą prie Vilniaus rotušės liepos 5 d.
Nuotr. I. Ross

Lietuvos kariuomenės diena
Neužteko paskelbti nepriklausomybę, reikėjo ją ginklu apginti ir tai ne

IGNAS MEDŽIUKAS
Lapkričio 23 - Lietuvos ka

riuomenės diena, nes 1918 m. tą 
dieną min. pirmininkas prof. 
Augustinas Voldemaras pasirašė 
įsakymą organizuoti kariuome
nę. 1918 m. lapkričio 14 d. A. 
Voldemaras keistai kalbėjo: 
“Karo mes su niekuo nevedame 
ir nė vienas iš mūsų kaimynų - 
vokiečių, lenkų, rusų, ukrainie
čių ir latvių neturi pamato ant 
mūsų užpulti. Taigi didelių spė
kų rubežiams saugoti mums ir 
nereikia”. Tačiau jau 1919 m. 
sausio 1 d. lenkai, o sausio 5 d. 
bolševikai, užėmė Vilnių. Ka
riuomenės organizavimo centras 
buvo perkeltas į Kauną.

Lietuvos kariuomenės stei
gimo konkrečius planus Valsty
bės tarybai siūlė karininkai, su
grįžę į Vilnių iš rusų armijos: 
Kazys Škirpa, Stasys Zaskevi- 
čius ir Jurgis Kubilius. Kariuo
menės telkimas ėjo labai lėtai. 
Priežastys — vokiečių valdžios 
trukdymas, komunistų ir prolen
kiškų jėgų agitacija, lėšų trūku
mas ir gyventojų pacifistinės 
nuotaikos. 1919 m. pradžioje 
Lietuvos kariuomenėje buvo tik 
keletas šimtų karių. Į kariuome
nę buvo priimti 82 karininkai, 
jau tarnavę Rusijos armijoje ir 
dalyvavę frontuose.

1918 m. gruodžio 26 suda
ryta nauja vyriausybė paskelbė 
aliarmuojantį atsišaukimą “Lie
tuva pavojuje”, kurį pasirašė 
min. pirm. Mykolas Šleževičius 
ir krašto apsaugos ministeris ka
rininkas Mykolas Velykis. Atsi
šaukimu buvo kviečiami visi pi
liečiai, mylintys Lietuvą, trokš
tantys laisvės ir pajėgiantys val
dyti ginklą, skubėti į krašto ap
saugą, nes atsitraukiant vokie
čiams įsbrovė Rusijos kariuo
menė, kuri eina atimdama iš gy
ventojų duoną, gyvulius ir man
tą. Jos palydovai - gaisrų pa
švaistės, badas ir ašaros.

1919 m. sausio viduryje jau

2003 m. liepos 5 d. Lietuvos kariuomenės orkestrai atlieka koncertą 
Vilniaus katedros aikštėje. Jiems diriguoja vienas iš kariuomenės 
dirigentų Nuotr. I. Ross
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RAMINTAI MOLIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrui v.s. fil. PETRUI 
MOLIUI, ilgamečiam Skautybės fondo pirmininkui ir jo 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia -

Toronto skautininkų-kių draugovė

vieną kartą 
buvo apie 3000 karių. Jie buvo 
blogai aprengti, prastai apgink
luoti, tačiau vykstant mūšiams 
su bolševikais kūrėsi nauji dali
niai, didėjant karių skaičiui, 
kuopos virsdavo batalionais, o 
šie - pulkais.

Neužteko savanorių, reikėjo 
skelbti mobilizaciją. Kariuome
nės štabo duomenimis, savano
rio kūrėjo statusas pripažintas 
9981 kariui.

Karo veiksmai prieš bolše
vikus tęsėsi nuo 1919 m. sausio 
5 d. iki 1920 m. sausio 5 d.; 
prieš bermontininkus — nuo 
1919 m. liepos 26 iki 1919 
gruodžio 25 d. Karo veiksmai 
prieš lenkus prasidėjo 1919 m. 
balandžio 18 d. prie Rykantų ir 
tęsėsi iki 1920 m. gruodžio 1 d. 
Trūkstant karininkų, 1919 m. 
kovo 11 d. suorganizuota karo 
mokykla, kuri pirmą laidą išlei
do liepos 6 d. Kariūnai, gavę 
pirmąjį karininko laipsnį, buvo 
tuojau išsiųsti į pulkus, esančius 
bolševikų fronte.

Nepriklausomybės kovoms 
baigiantis, estai turėjo ginkluotų 
74,500 karių, latviai — 76,000. 
Lietuvoje buvo pašaukta, deja, 
pavėluotai, 60,000. Didinti ka
riuomenę ryžtasi tik po didelių 
pralaimėjimų prieš lenkus 1920 
m. pabaigoje. Bet greitai karas 
baigėsi, nors ramybės ir taikos 
nebuvo. Karuose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės žuvo 1,444 
kariai, šauliai ir partizanai, 
įskaitant mirusius nuo įvairių li
gų - 4,256 asmenys. Estai nepri
klausomybės karų fronte neteko 
2,236 karių, latviai - 3,046 ka
rių. Lietuviai daugiausia aukų 
patyrė karuose su lenkais. Šian
dien lietuvių karių kapai yra ne 
tik Lietuvoje, bet ir Seinuose, ir 
kitose vietovėse Suvalkijoje, kur 
vyko mūšiai su lenkais, taip pat 
Latvijoje prie Dauguvos. Lietu
vos kariuomenė sunkiai kovoda
ma, apgynė nepriklausomybę, 
bet daug etnografinių žemių liko 
Lenkijos valdžioje.

Dvidešimt dveji nepriklau
somo gyvenimo metai sudarė 
sąlygas kultūriškai, ekonomiš
kai, patriotiškai sustiprėti. Tik 
1940 m. birželio mėn. sovietų 
okupacija viską sugriovė. Vals
tybės viršūnėse stovintieji asme
nys, išskyrus prezidentą A. 
Smetoną ir krašto apsaugos mi
nister! Musteikį, pasiliko Lietu
voje tartum laukdami draugų, 
ateinančių iš rytų. Deja, tie 
draugai buvo nepatikimi - vie
naip kalbėjo, kitaip pasielgė. 
Užsienio reikalų ministeris Juo
zas Urbšys, išbuvęs su žmona 
sovietų kalėjimuose ir tremtyje 
16 metų, grįžęs į Lietuvą, savo 
atsiminimuose rašė: “Kokie mes 
buvome naivūs, tikėdami sovie
tų vadų užtikrinimais”.

Atrodo, kad daugiausia nu
kentėjo karininkai, kuriuos so
vietai laikė labiausiai pavojin
gais. Daug jų buvo atleista, areš
tuota, deportuota arba net sušau
dyta. Nebuvo palikti ramybėje ir 
kitų profesijų žmonės - mokyto
jai ir visi kiti, kurie atrodė so
vietų politrukams pavojingi. 
Prasidėjo tautos genocidas. Tik 
kilęs 1941. m. birželio 22 karas 
nutraukė persekiojimus, bet 
1944 metais bolševikai grįžę vėl 
tęsė Lietuvos gyventojų naikini
mą. Kilo partizaninis pasiprieši
nimas, pareikalavęs 10-15 tūks
tančių jaunų žmonių gyvybių. 
Daugelis buvo išvežti į Sibirą ir 
kitus žiauraus klimato kraštus. 
Jų kaulai liko ilsėti amžino įšalo 
žemėse.

Be štai Lietuvos žmonės su
kilo, dainuojanti revoliucija nu
galėjo tankus, nors aukų buvo. 
Lietuvos kariuomenė vėl atkur
ta. 1991 m. kovo 11 sušvitus 
laisvei, dar esant sovietų okupa
cinei kariuomenei, imta organi
zuoti savoji kariuomenė. Seimas 
priėmė kariuomenės atkūrimo 
aktą. Pradžia buvo labai sunki, 
nes nebuvo skiriama pakanka
mai lėšų. Organizuojant kariuo
menę, buvo atsižvelgiama į jos 
uždavinius - apginti savo šalį ir 
prisidėti prie kolektyvinės gyny
bos, prisiderinant prie ŠAS 
(NATO) keliamų reikalavimų. 
Nuo 1997 m. karinis biudžetas 
buvo padidintas beveik 50%. 
Pirmiausia buvo suformuoti mo
torizuoti pėstininkų batalionai, 
aprūpinti reikalingu transportu, 
prieštankiniais ir priešlėktuvi
niais ginklais.

Šiuo metu Lietuvos kariuo
menė susideda iš sausumos ka
rių, krašto apsaugos savanorių 
tarnybos, oro pajėgų ir karo lai
vyno. Ypatingai kariuomenės 
veidas pasikeitė kariuomenės 
vadu paskyrus Amerikos lietuvį 
gen. J. Kronkaitį, kuris atkreipė 
dėmesį į karį kaip žmogų. Ge
riausias mokymo centras yra - 
Ruklos mokomasis pulkas. Ka
rininkams paruošti veikia karo 
akademija, o puskarininkiams 
gen. S. Raštikio puskarininkių 
mokykla. Kariuomenė apgink
luota moderniais ginklais. JAV 
davė 40,000 M-14 šautuvų ir 
amunicijos. Vokiečiai dovanojo 
2000 naujų MG-3 kulkosvai
džių, minų paieškos laivą ir šar
vuočių, danai - artilerijos pa
būklų. Iš 2000 karininkų - pusė 
karo mokyklas baigę Vakaruo
se, kalba vokiškai, angliškai, 
prancūziškai.

Lietuvos kariai dalyvauja 
tarptautinėse misijose Bosnijoj 
ir Kosove. Šiuo metu Lietuvos 
karius sutiksi Afganistane ir Ira
ke. Apie Lietuvos karius NATO 
pareigūnai yra labai geros nuo
monės.

DR. JONAS KUNCA
Lietuva yra tarp geriausiai 

pasiruošusių įstojimui į ES ša
lių. Tik politiniais pasiekimais 
negali per daug džiaugtis.

Visai neseniai buvo išgar
sintas Saugumo tarnybos prane
šimas, kad yra prezidentūros pa
reigūnų, palaikančių ryšius su 
Rusijos mafija, iš kurios bene 
buvo gauti stambūs pinigai 
priešrinkiminiam Pakso vajui. 
Specialiai sušauktame seimo po
sėdyje jo pirmininkas Paulaus
kas padarė pranešimą ir siūlė su
daryti specialią komisiją, kad ji 
šį reikalą ištirtų. Aišku, krito še
šėlis ant paties Prezidento, kuris 
galėjo apie tokius jo patarėjų ry
šius žinoti. Iš viso neatrodo, kad 
R. Paksas pasirinko kompeten
tingus patarėjus. Saugumo tar
nybos pranešime minimas pata
rėjas R. Ačas Žemaitijoje ūki
ninkams pardavinėjo Gudijos 
traktorių atsargines dalis. Jokia
me valstybės darbe patyrimo jis 
neturi. Tokios pagarsintos žinios 
tikriausiai sumažins žmonių pa
sitikėjimą valstybės vadovybe.

Ta sensacija pasiekė ir už
sienį. Dėl to Prezidentui teko 
skubėti į Briuselį ir viską ten 
aiškinti. Atrodo, kad didesnių 
nemalonumų dėl to Lietuvai 
nebus.

Vyriausybė nutarė padidinti 
biudžeto deficitą iki leistinų 3% 
BVP, kad šiek tiek pagerintų 
gyventojų gerovę. Rizikingas 
žingsnis, nes niekas nėra tikras, 
kad bus surinkta numatyta suma 
įvairių mokesčių pavidalu. įsto- 
jusiem į ES teks mokėti per 100 
milijonų dolerių nario mokestį. 
Bet iš ES gaus žymiai didesnę 
paramą. Taigi čia laimės. Mūsų 
pramonininkai iš dalies jau pri
sitaikė prie Europos rinkos. Da
bar skuba mokytis kalbų ir lais
vos rinkos metodų.

Kairiųjų partijų susivieniji
mas užtikrino valdžios stabilu
mą, kuris greičiausiai išsilaikys 
iki sekančių seimo rinkimų ki
tais metais. Tai palengvino pasi
ruošimą į ES ir užsienio investi
cijų kelią į mūsų šalį. Per tą lai
ką greitai augo BVP.

Bet kova su korupcija nebu
vo sėkminga. Ji rimčiau buvo 
pradėta tik šių metų gale. Sunku 
pasakyti, ar ji bus toliau tęsiama 
su tuo pačiu ryžtu. Švelnesnės 
priemonės iki šiol nepadėjo.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

MYLIMAI MAMYTEI

A+A
ANGELEI LEŠINSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, jos dukrai AUŠRAI, jos 
šeimai ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ darbuotojai 
ir leidėjai

PADĖKA
A+A

MYKOLAS MALINAUSKAS 
mirė 2003 m. spalio 1 d.

Nuoširdžiausias ačiū visiems, kurie mums padėjo 
išgyventi šias liūdnas dienas - visiems, kurie dalyvavo lai
dotuvėse. užprašė šv. Mišias, aukojo Prisikėlimo parapijai, 
pareiškė užuojautas žodžiu bei raštu.

Ypatinga padėka prel. E. Putrimui už suteikimą li
gonio sakramento ir Tėvams pranciškonams už maldas lai
dotuvių namuose ir laidotuvėse. Ačiū muz. Lilijai Turūtai
tei, Vytui Mašalui ir Danguolei Radtkei už tokias gražias 
giesmes. Ačiū visoms ponioms už suneštus pyragus, B. 
Stanulienei ir V. Birštonu! už pagamintus pusryčius.

Ačiū visiems už jūsų nuoširdumą ir suteiktą 
paguodą-

žmona Liuda, sūnus Algis, dukra Irena 
su šeimomis

Nemažas būrys politikų da
lyvauja valstybės gyvenime jau 
daugiau kaip 10 metų. Jie turėjo 
pakankamai laiko subręsti. Deja, 
politinė veikla vis dar pasižymi 
intrigėlėm prieš kitapartiečius. 
Dešiniųjų grupuotės lyg ir norė
tų susivienyti, bet nesiseka, nes 
visi nori būti susivienijusios 
partijos vadais, o reikia tik vie
no. Jei po pralaimėtų rinkimų 
būtų buvęs pakeistas jų vadas, 
kaip pridera tokiais atvejais, de
šinieji nebūtų tiek susilpnėję ir 
susiskaldę.

Atėjo metas apsigalvoti, 
kaip elgtis būnant jau ES na
riais. Tikėkim, kad tauta pasi
rinks išmintingus asmenis, kurie 
atstovaus Lietuvai sąjunginiame 
parlamente bei institucijose. Da
bar jau baigiama ruošti ES kons
titucija, kurios reikės laikytis ir 
suderinti krašto įstatymus. Teks 
visiem imtis priemonių ir prieš 
korupciją pačioje sąjungoje. Čia 
nuomonių skirtumų greičiausiai 
nebus. Kas kita su užsienio poli
tika, kurią teks nustatyti parla
mentarų balsų dauguma. Jau da
bar yra ženklų, kad kai kurios 
šalys veda proainerikietišką po
litiką, pasisakydamos už Irako 
karą. Kitos valstybės, ypač 
Prancūzija, Vokietija ir Belgija, 
yra už nepriklausomą ES užsie
nio politiką. Jei toks skirtumas 
buvo prieš ES išplėtimą, po jo 
privalo išnykti. Lietuvos atsto
vai ES parlamente turėtų būti la
bai atsargūs su vilionėm prisidė
ti prie maištaujančių grupelių, 
jei tokių atsirastų. Lietuvos už
sienio reikalų ministerija kartu 
su prezidentu turėtų laiku nuro
dyti atstovam Briuselyje, kaip 
pasielgti vienoje ar kitoje situa
cijoje.

Galvodami apie ateinančius 
rinkimus, politikai skubiai ieško 
su kuo susidėti ir ką pažadėti 
rinkėjam. Mažiau svarstoma pa
grindinių šalies problemų spren
dimas korupcijos ir mažo gims
tamumo. Nei dešinieji, nei kai
rieji šitų problemų iki šiol net 
nepradėjo rimtai spręsti, kai jie 
buvo valdžioje. Dėl to gyvento
jų pasitikėjimas politikais yra 
labai kritęs. Visi laukia politinio 
atgimimo, nors ir nemato, iš kur 
jis galėtų ateiti. Tą tuštumą žada 
mėginti užpildyti naujai kuriama 
milijonieriaus Uspaskicho par
tija.

Viktoras Uspaskichas yra 
sumanus verslininkas. Tarpinin
kaudamas dujų tiekimui, jis su
sikrovė 150 milijonų litų kapita
lą. Pavardė rodo jo rusišką kil
mę. Savo partiją pakrikštijo 
Darbo partijos vardu. Jis žada 
geresnę ir skaidresnę valdžią ir 
gyvenimo lygio pakilimą. Tą 
patį linksniuoja ir kitų partijų at
stovai. Tik jie jau nudegė pirš
tus, kai būdami valdžioj savo 
pažadų neišpildė. O V. Uspaski
chas valdžioje dar nėra buvęs, 
taigi nesusitepęs.

i
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Iš kairės: naujasis Užsienio lietuvių sielovados delegatas prelatas Edmundas Putrimas, Toronto arkivyskupas 
kardinolas Aloysius Ambrožiė, vyskupas Paulius Baltakis, OFM Nuotr. R. D. Puterių

Naujasis sielovados delegatas
Pokalbis su prelatu Edmundu Putrimu Toronte

Atlikti darbai ir nauji užmojai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

KLB pirmininkės dalyvavimas 
buvo svarbus, nes tuo būdu Ka
nados lietuvių įnašas bei rūpes
čiai gali būti iškelti. Svarbu da
lyvauti sprendžiant klausimus, 
aktualius išeivijai ir iškelti juos 
visuomenėje, nepalikti vien 
JAV LB nuožiūroje. Komisija 
atveria dar vieną bendradarbia
vimo kelią.

Dėl narystės šioje komisijo
je po pranešimo ir vėliau svars
tant rezoliucijas kilo aršios dis
kusijos. Dalis tarybos narių išsa
kė nuomonę, kad KLB dalyva
vimas šioje komisijoje buvo at
mestas jau seniau, tada taip turė
tų būti ir dabar. Narystėje įžiūri
mas išeivijos skaldymas, PLB 
nepalaikymas ir lėšų eikvojimas 
kelionėms į posėdžius. Prita
riantys narystei tvirtino, kad Ka
nados įnašas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrime buvo ir 
yra nemažas ir KLB turi teisę 
savo balsą pareikšti. Suvažiavi
mas vėliau balsavo šiuo klausi
mu, kuris buvo pristatytas rezo
liucijos forma, ir dviem balsais 
nusvėrė narystę palaikančiųjų 
pusę.

Dauguma apylinkių praneši
mų buvo pateikti tarybos na
riams raštu iš anksto, tad mažai 
pastabų prie tos temos prisidėjo. 
Apylinkių skaičius yra sumažė
jęs, beveik visi lietuvių telkiniai 
silpnėja — jaunimas nesidomi, 
išvyksta iš mažesnių vietovių, o 
vyresnieji sensta, nepajėgia 
daug nuveikti. Vis dėlto stengia
masi aukoti bendruomeninei 
veiklai, ypač jaunimo kongresui, 
kelionėms į dainų šventę. Pvz. 
mažytė Sault Ste. Marie apylin
kė aukojo net $1,000 jaunimui.

Apylinkėse stengiamasi su
sitikti, ypač vertinamos dvasiš
kių pastangos lankyti tolimesnes 
vietoves, atnašauti Mišias ir ves
ti rekolekcijas. Didesniuose tel
kiniuose dar vis rengiami minė
jimai Lietuvos valstybinių šven
čių, Motinos dienos progomis. 
Taip pat vyksta kalėdiniai pobū
viai, net pradėta organizuoti Jo
nines ir pan. Kur galima, rengia
mos parodos, dalyvaujama dau- 
giakultūrėje veikloje. Itin pagy
vėjo veikla Kalgaryje ir Vanku
veryje, kur lietuvių skaičius au
ga, atsikėlus naujai atvykusioms 
šeimoms iš Lietuvos.

Toronto apylinkės pirminin
kė Danutė Garbaliauskienė pa
teikė pranešimą apie 2004 m. 
spalio 8-10 d.d. - Padėkos sa
vaitgalį rengiamas Kanados lie
tuvių dienas Toronte-Mississau- 
goje - visus kvietė dalyvauti.

Popietinėje sesijoje kalbėjo 
Stephen Boujikian, Kanados pi
lietybės ir imigracijos pareigū

KLJS atstovai, dalyvavę KLB krašto tarybos suvažiavime lapkričio 8 d. Anapilyje. Iš k. J. Didžbalis, D.
Karka, J. Piečiaitis, T. Jonaitis, J. Puodžiukaitė Nuotr. M. Stanevičiaus

nas, atsakingas už paslaugas įsi- 
kuriantiems naujiems ateiviams. 
Jis parodė rinkinį įdomių skaid
rių iš jo tėvynės Armėnijos, kul
tūrinio susipažinimo tikslu. Ta
da jis pateikė plačią informaciją 
apie Pilietybės ir imigracijos 
ministerijos teikiamas paslaugas 
(galima rasti internete www. 
cic.gc.ca), smulkiai apibūdino 
vadinamą “Settlement Services” 
(http://cicontario/english/dep/set 
tlement-etablissement.htm). Jo 
administruojamos programos 
paslaugas lietuviams teikia KLB 
raštinės vedėja Jolanta Stasiule- 
vičienė. Ji irgi padarė trumpą 
pranešimą apie savo darbą.

S. Boujikian teigimu, lietu
vių bendruomenė gali prisidėti 
prie šių paslaugų - organizuoti 
paskaitas naujai besikuriantiems 
Kanadoje aktualiomis temomis 
bei subuvimus jų supažindini
mui su vietiniais lietuviais ir 
institucijomis.

Diskusijose į pareikštą nusi
skundimą, kad atvykę į Kanadą 
dažnai negauna darbų savo sri
tyje buvo atsakyta, kad būtina 
būsimiems imigrantams interne
to būdu išsamiai išnagrinėti sa
vo specialybių galimybes Kana
doje.

Sekanti sesijos dalis buvo 
skirta statuto pakeitimų aptari
mui. Paskelbta specialioji sesija 
ir, vadovaujant Statuto pakeiti
mų komisijos pirm. Vidai Stane
vičienei, tarybos nariams buvo 
suteikta proga pakeitimus per
žiūrėti, priimti arba atmesti. Pri
imtas buvo siūlymas, kad kitų 
metų sesijai bus iš anksto pa
ruoštas galutinis naujai perreda
guotas statutas, kad jį būtų gali
ma priimti 2004 m. tarybos su
važiavime.

Paskutinis programos punk
tas buvo rezoliucijų-gairių pri
ėmimas Jų buvo iš viso 11. Pa
sveikinta nauja PLB valdyba ir 
jos kanadiečiai nariai (Giedra 
Paulionienė, Romas Vaštokas, 
prel. Edis Putrimas, PLJS pirm. 
Matas Stanevičius), pareikšta 
parama jos darbams. Taip pat 
pasveikinta pedagogė Vida Juo- 
zaitytė, daugelį metų vadovavu-

A+A 
VERONIKAI ALEKNEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos broliui 
KAZIMIERUI PAJAUJUI ir šeimai bei visiems 
artimiesiems -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

KLB krašto valdybos pirm. Rūta 
Žilinskienė tarybos suvažiavime š.m. 
lapkričio 8 d. Anapilyje skaito pra
nešimą Ntr. M. Stanevičiaus

Kanados pilietybės ir imigracijos 
ministerijos pareigūnas, Stephen 
Boujikian, globojantis paslaugų tei
kimo imigrantams programą lietu
vių, arabų ir kitose bendruomenėse 

Ntr. M. Stanevičiaus

si CANDLE pedagoginio pro
jekto vykdymui Lietuvoje. Pa
sveikinta KLB Toronto apylin
kė, rengianti Kanados lietuvių 
dienas 2004 m. Tie metai pa
skelbti kalbos ir knygos metais 
Kanadoje. KLB valdyba įgaliota 
paminėti raidyno atgavimo šimt
metį, prisidėti prie tautinių šokių 
šventės Čikagoje, surengti kul
tūrini nkų-švietėjų konferenciją, 
kasmet pateikti smulkią finansi
nę ataskaitą tarybos patvirtini
mui, siekti pilnateisės narystės 
Lietuvos seimo ir JAV LB atsto
vų komisijoje, rengti Šeimos 
šventę 2006 m.

Suvažiavimas baigtas Tau
tos himnu ir pabendravimu bei 
vyno ir sūrio vaišėmis.

Toronto lietuviams buvo 
maloni staigmena sužinoti, kad 
kun. Edmundui Putrimui suteik
tas prelato titulas ir jam paves
tos užsienio lietuvių katalikų 
sielovados delegato pareigos, ei
tos vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM.

- Esate plačiai žinomas ne 
tik dėl savo darbo globojant 
jaunimą, bet ir kaip Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos pata
rėjas, KLB vicepirmininkas so
cialiniams reikalams, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės vicepir
mininkas. Kokiais keliais ėjote 
iki dabartinių pareigų?

- [šventintas Popiežiaus Jo
no Pauliaus II Šv. Petro bazili
koje Vatikane 1985 m., 5 metus 
buvau kapelionu, dėsčiau tikybą 
ir istoriją Vasario 16-tosios gim
nazijoje Vokietijoje. Tapau To
ronto Prisikėlimo parapijos vi
karu prieš 9 metus ir dirbau jos 
stovykloje “Kretingoje” iš viso 
21 metus. Lietuvoje įsteigiau 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centrą Klaipėdoje 1994 m. Dės
tau tikybą Toronto Maironio 
mokykloje. Buvau Pasaulio jau
nimo dienų koordinatorius 2002 
m. Toronte. Nuo 1997 dirbu 
kaip vienas iš keturių Toronto 
Pearson oro uosto kapelionų.

- Kaip atiteko Jums šios 
naujos pareigos?

- Ši pozicija gimė po II Pa
saulinio karo, sovietams užėmus 
Lietuvą. Užsienyje atsidūrę lie
tuviai vyskupai ėmė tvarkyti 
sielovados veiklą išeivijoje. Va
tikanas, nepripažinęs Lietuvos 
aneksijos, bendradarbiavo su iš
eivijoje dirbančiais vyskupais. 
Šią poziciją 1984 metais Vatika
nas pavedė vysk. Pauliui Balta
kiui, OFM. Kai Lietuva tapo ne
priklausoma, vysk. Baltakis per 
JAV vyskupų konferenciją pa
dėjo atgaivinti bažnyčią Lietu
voje, rėmė ją per religinę šalpą 
Brooklyne. Jis rūpinosi kunigų 
paskyrimais užsienio parapijose, 
vadovėlių, knygų ir kitokios me
džiagos siuntomis Lietuvos pa
rapijoms, kapelionų parūpinimu 
stovykloms JAV-se, Pasaulio 
jaunimo dienų koordinavimu ir 
pan. Aš ėjau jo sekretoriaus pa
reigas nuo 1984 m. ir gerai susi
pažinau su ta veikla. Todėl, no
rėdama išlaikyti tęstinumą šiuo

Lietuvai nenaudinga sutartis 
Šių metų spalio 24 d. Vilniuje buvo pasirašyta Lietuvos- 
Rusijos m o k s l o-š v i e t i m o sutartis, pagal kurią 

numatoma įvesti rusų kalbos pamokas
Dienraštis Lietuvos rytas 

(data nepažymėta, Red.) rašo: 
“Šiandien pirmą kartą per Ne
priklausomybės laikotarpį Lie
tuvoje lankosi Rusijos Federaci
jos švietimo ministras, rašoma 
pranešime spaudai. Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monkevičius 
ir Rusijos Federacijos švietimo 
ministras Vladimiras Filippovas 
pasirašė sutartį dėl šalių bendra
darbiavimo švietimo ir mokslo 
srityje.

Susitarimu šalys įsipareigo
jo remti tautinių bendrijų atsto
vų, gyvenančių Lietuvos Res
publikoje ir Rusijos Federacijo
je, mokymąsi gimtąja kalba, 
remti vadovėlių ir mokymo 
priemonių gimtąja kalba kūrimą 
ir aprūpinimą jais. Šalys skatins 
mokyklose rusų kalbos ir litera
tūros Lietuvos Respublikoje bei 
lietuvių kalbos ir literatūros Ru
sijos Federacijoje mokymą.

Sutartis sudarys galimybę 
nustatyti tvarką diplomų ir kitų 
išsilavinimo dokumentų ir 
mokslo laipsnių abipusiam pri
pažinimui. Atestatų, diplomų 
bei vertinimų sistemos nesuderi
namumas trukdė šalims aktyviai 
dalyvauti tarpusavio moksleivių 
ir studentų mainų programose.

Ministerijos sutartimi įsipa
reigoja skatinti tiesiogiai bend
radarbiauti studijų, mokslo insti
tucijas tyrimų, mokslo bei studi
jų patirtimi ir specialistais. 

A+A
IRENAI VILGALIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JONĄ, dukrą 
RASĄ, sūnus RITĄ ir JUSTĄ, brolį JUSTĄ KIBIRKŠTĮ 

su šeimomis ir kartu liūdime -

Vytautas ir Bronė Patiltai Jonė Staškuvienė

se darbuose, vyskupui Baltakiui 
atsistatydinus iš pareigų dėl am
žiaus, Lietuvos vyskupų konfe
rencija pasiūlė mane.

- Ar prelatystė suteikia 
ryšium su naujom pareigom?

- Popiežius Jonas Paulius II 
suteikė man prelato titulą iš
reikšdamas šių pareigų svarbą. 
Man bus didelė garbė priimti 
šias pareigas, kurias Vilniaus ar
kivyskupas kardinolas Audrys 
BaČkis oficialiai perduos lapkri
čio 23 d. per 10.30 v.r. Mišias 
Toronto Prisikėlimo šventovėje. 
Kardinolas Bačkis atvyks į To
rontą 50-mečio jubiliejaus proga 
į Prisikėlimo parapijos Sriubos 
vakaronę. Jis bus Toronte nuo 
lapkričio 22 iki gruodžio 1 d.

- Kokius darbus pirmiausia 
tenka atlikti?

- Pirmiausia reikėjo išspręsti 
raštinės klausimą. Labai esu dė
kingas Toronto veikėjui gerada
riui dr. Raimundui Zabieliaus- 
kui, kuris suteikė delegacijos 
darbui patalpas prie pat Prisikė
limo šventovės viename iš naujų 
pastatų. Ten dabar baigiami 
įrengimo darbai, kuriuos man 
padeda koordinuoti sutikusi man 
talkinti sekretorė Vaida Petraus
kienė. Yra sudarytas patariama
sis komitetas, kuriame dalyvau
ja Daina Baronaitienė, Regina 
Choromanskytė, Rūta Girdaus- 
kaitė, Lina Kuliavienė, Mindau
gas Navickas, Giedra Paulionie
nė, Vaida Petrauskienė, Monika 
Povilaitienė, Daina Puterienė, 
Dalia Rocca, Raimondas Smols- 
kis, Matas Stanevičius, Ilona 
Turczyn, Dalia Viskontienė ir 
Valdas Žukauskas. Taip pat rei
kės įsteigti išeivijos sielovados 
fondą, kad būtų galima vykdyti 
delegacijos darbą. Labai svarbu 
išlaikyti ryšių ir veiklos tęstinu
mą, ypač su jaunimu ne tik Lie
tuvoje, bet ir Pietų Amerikoje ir 
kituose kraštuose, kur sielova
dos rūpesčiai yra gan sudėtingi. 
Apie tai pranešimą padarysiu 
lapkričio 28 d. priėmime Prisi
kėlimo parapijoje 7 v.v. su kar
dinolu Bačkiu ir vyskupu Balta
kiu. Labai laukiu, kad visi, kas 
tik gali, dalyvautų šiame susiti
kime.

Kalbėjosi -
R. Jonaitienė

Susitarimu šalys sudaro są
lygas keistis informacija apie 
veikiančias, bendradarbiauti ku
riant besikeičiančias švietimo si
stemas. Lietuvos patirtis kuriant 
efektyvų mokyklų tinklą, moki
nių pavėžėjimo programas bei 
užtikrinant, ‘mokinio krepšelio’ 
nuolatinį augimą yra pavyzdys 
šiuo metu vykdomoms pana
šioms permainoms Rusijos Fe
deracijos švietimo sistemoje.”

Labai keista, jog šis susitari
mas įvyko be rimtesnio pasi
priešinimo seime ir žiniasklai- 
doje! Lietuvoje yra 6% rusų, o 
lietuvių Rusijoj ir vieną procen
tą bus nelengva surasti! Kad be 
rimtesnio pasipriešinimo tokia 
sutartis pasirašyta, tai prikiša
mai rodo, jog ne tik tautos išmi
rimas prasidėjo, bet ir jos tautiš
kumas ta pačia kryptimi juda.

Ši sutartis žymiai pakels 
Lietuvos įsiskolinimą, kuris šiuo 
metu yra apie 17 bilijonų litų. 
Mat pagal minėtą susitarimą į 
Lietuvos mokyklas teks įtraukti 
daugiau rusų kalbos mokytojų, 
reikės parūpinti mokiniams ru
siškų vadovėlių bei kitų priedų. 
Tai pakels švietimo išlaidas. 
Niekas klausimo nekėlė šią su
tartį pasirašant, ar Europos są
jungoje numatytos rusų kalbai 
pamokos? Ar neatsiras kliūčių 
šiai programai įgyvendinti?

Taigi šalia didesnio įsiskoli
nimo yra ir tautinių-politinių 
klausimų, liečiančių rusų kalbos 
įvedimą Lietuvoje. J.P. Kedys

Kasselio gimnazijos suvažiavimo rengėjai (iš k.): R. Rudaitienė, O Bau- 
kienė, Ed. Šulaitis ir programos vedėja D. Bindokienė Ntr. J. Lintako

Sukaktuvininkas Edvardas Šulaitis (kairėje) kartu su žymiaisiais Čika
gos lietuviais - prel. dr. Juozu Prunskiu ir Lietuvos krepšinio “tėvu” 
Konstantinu Savicku (abu jau mirę) prieš 12 metų

Deimantinė sukaktis
Žurnalisto, visuomenės ir sporto veikėjo 

amžiaus 75-metis
Edvardas Šulaitis gimė 

1928 m. spalio 15 d. Kybartuo
se, kur ir pradėjo lankyti gimna
ziją. Per Antrojo pasaulinio karo 
gaisravietes kartu su šeima pasi
traukęs iš Lietuvos, mokslus 
baigė 1947 m. Vokietijoje, Ka
sselio mieste.

Atvykęs į Ameriką 1953- 
1955 m. tarnavo JAV kariuome
nėje. Baigęs tarnybą, pasinėrė į 
tolimesnius mokslus - studijavo 
ekonomiką, sąskaitybą, preky
bos administravimą ir žurnalisti
ką. Apsigyvenęs Cicero mieste 
Edvardas įsitraukė į vietos lietu
vių veiklą, ypač sportinę. Apie 
sporto varžybas Edvardas rašė 
dar Vokietijoje, rašė atvykęs ir 
JAV - bendradarbiavo Ameri
kos lietuvių leidiniuose, kelis 
dešimtmečius redagavo Draugo, 
Laisvosios Lietuvos ir Vienybės 
sporto skyrelius, yra įvairių 
sporto klubų valdybų narys.

E. Šulaitis yra straipsnių 
apie lietuvių išeivijos meno, 
kultūros ir visuomeninio gyve
nimo įvykius autorius. Jo pa
ruošta medžiaga spausdinama 
daugiau kaip dvidešimtyje JAV, 
Kanados, Argentinos, Didžio
sios Britanijos laikraščių bei 
žurnalų.

Jubiliatas, 1993 m. tapęs 
Lietuvos žurnalistų sąjungos na
riu, noriai bendradarbiauja ir su 
tėviškės spauda. Būdamas Tarp
tautinės žurnalistų federacijos 
narys, pasižymi ir kaip reporte
ris - savo straipsnius yra ilius
travęs beveik 4000 nuotraukų. 
Savo darbštumu, ištvermingumu 
ir erudicija pasižymėjo būdamas 
ir daugiatomės Lietuvių enciklo
pedijos (Bostonas) redkolegijos 
bendradarbiu. Už tas savybes 
apdovanotas prestižine Draugo 
redakcijos premija.

E. Šulaitis neabejingas ir

A+A 
SIMUI KARNUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
ALDONAI ir šeimai -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

1’0 ILGOS IR SUNKIOS LIGOS

A+A
BENEDIKTUI KADŽIUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ, sūnus, brolį dr. V. 
KADĮ su žmona, seserį STASĘ su šeima Lietuvoje, 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - .

M. E. Bunieisteriai
N. Budrienė
O. J. Gustainiai 

scenai - jis dalyvavo visuose 
dešimtmetį gyvavusio “Vaidilu
tės” teatro renginiuose Čikago
je, kuriuos aprašė Amerikos lie
tuvių spaudoje. Šiam teatrui 
laikinojo dukra Laima Day, ku
ri, pasirinkusi profesionalios ak
torės kelią, ne tik vaidino, bet ir 
režisavo kai kuriuos Veikalus.

Jubiliatas domisi ir muzika. 
Įsteigė Vlado Jakubėno draugi
ją, kurios pastangomis muziko 
kūryba sugrįžo į Lietuvą.

Darbštusis kultūros veikėjas 
ypatingą dėmesį skiria gimto
sios Sūduvos kraštotyrai, menui 
bei literatūrai. Būdamas etno
kultūros žurnalo Suvalkija atsto
vas JAV, informuoja išeivijos 
intelektualus apie šį leidinį ir 
pateikia jam vertingą medžiagą.

E. Šulaitis ir jo šeima 
sukaupė turtingą Amerikos lie
tuvių rašytojų kūrinių bibliote
ką, kurią norėtų padovanoti 
Kybartams, kai tik jie atgaus 
savivaldos teises.

Jūratė ir Edvardas Šulaičiai 
yra Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų siutingos mecenatai, 
kurių kasmetinės premijos įtei
kiamos vieno eilėraščio konkur
so Lygiadienio giesmė laurea
tams ir žymiausių kūrinių vai
kams autoriams.

E. Šulaitis išsaugojo 1943- 
1944 mokslo metų gimnazisto 
pažymėjimą su įmantriu gimna
zijos direktoriaus parašu ir jau
natviška savo nuotrauka. Šešias
dešimt metų senumo dokumen
tą. apkeliavusį pusę Žemės rutu
lio, jis žada padovanoti Kybartų 
K. Donelaičio vidurinės mokyk
los muziejui. Už nuopelnus 
gimtajai šaliai jis apdovanotas 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino karininko kryžiumi.

Vladas Buragas, 
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų 

sąjungos valdybos pirmininkas

G. S. Krasauskai
A. J. Sungailos
G. J. Zabieliauskai

http://cicontario/english/dep/set
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ŽŪM - 85-metis
Lapkričio 11 d. Lietuvos Že

mės ūkio ministerijai sukako 85 
metai. Pirmojoje atsikuriančios Lie
tuvos vyriausybėje 1918 m. žemės 
ūkio ir valstybės turtų ministeriu 
buvo paskirtas Juozas Tūbelis. Da
bartinio žemės ūkio ministerio Je
ronimo Kraujelio teigimu, šiuo me
tu žemės ir maisto ūkis yra viena iš 
svarbiųjų Lietuvos ūkio šakų. Že
mės ūkis sukuria per 8% valstybės 
bendrojo vidaus produkto (BVP). 
Žemės ūkis ir perdirbamoji pramo
nė išgyvena sudėtingą pertvarkos 
laikotarpį. Šalies ūkiui, gyventojų 
užimtumui ir jų pajamoms vieni iš 
svarbiausių produktų yra pienas, 
mėsa ir grūdai. Šiemet per tris ket
virčius pieno perdirbta daugiau ne
gu per tą patį laikotarpį pernai.

STUDENTAI PASIRAŠĖ 
SUTARTI

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
studentų atstovybių sąjungos lap
kričio 8 d. Estijoje pasirašė bendra
darbiavimo sutartį, praneša LETA/ 
ELTA. Sutartimi bus siekiama ska
tinti artimesnį bendradarbiavimą, 
pradėtą 1999 m. Studentų organiza
cijos kartu spręs klausimus dėl uni
versitetinio išsilavinimo, švietimo 
politikos bei tarptautinių santykių. 
Lietuvos studentų atstovybių sąjun
ga, įsteigta 2000 m., yra ne pelno 
siekianti visuomeninių organizacijų 
sąjunga, jungianti Lietuvos aukštų
jų mokyklų studentų atstovybes. Ji 
gina studentų teises ir atstovauja 
joms valstybinėse bei kitose organi
zacijose.

TRŪKSTA ŽVEJŲ 
KONTROLĖS

Europos komisija (EK) savo 
ataskaitoje apie Lietuvos pažangą 
rengiantis narystei Europos sąjun
goje pažymėjo, jog yra trūkumų žu
vininkystės srityje. Nepakankamai 
tikrinami žvejų laivai, laivyno 
kontrolė vykdoma tik prie kranto. 
EK rekomenduoja sustiprinti kont
rolę žuvų iškrovimo krante bei kitą 
atviroje jūroje žvejojančių laivų 
veiklą. Trūksta kontrolę atliekančių 
pareigūnų. Žuvų išteklių apsaugą ir 
kontrolę vykdo Aplinkos ministeri
ja, konkrečiai Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamento 
Jūros aplinkos apsaugos agentūra. 
Ji turi kontroliuoti bei tikrinti žvejų 
laivus Baltijos jūroje, pakrantėje ir 
uoste. Agentūros vadovo Raimundo 
Šatkausko teigimu, žvejybinių laivų 
kontrolė vykdoma tinkamai. Tačiau 
Žuvininkystės departamento prie 
Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos 
skyriaus vadovas Vaclovas Petkus 
tvirtina, jog agentūroje yra tik trys

I "Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

; Lougheed Funeral į 
Home i

į Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

! Sudbury Ontario 

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

inspektoriai, tik du inspekciniai lai
vai, aiškiai jų neužtenka veiksmin
gai kontroliuoti žvejybą jūroje bei 
žuvų iškrovimą Klaipėdos uoste. 
Dažniausiai žvejai nusižengia gau
dydami didesnį skaičių žuvų negu 
leistina, gaudo mažesnes žuvis ne
gu leidžiama, naudoja draudžiamus 
žvejybos įrankius. Vyriausybė yra 
sudariusi darbo grupę, rengiančią 
pasiūlymus, kaip sustiprinti Lietu
vos išskirtinės ekonominės zonos ir 
teritorinių vandenų apsaugą. Siūlo
ma suvienyti materialinius ir kitus 
išteklius ir šių vandenų kontrolę pa
vesti prie Krašto apsaugos ministe
rijos įsteigtam padaliniui arba Pa
sienio policijai. Tokia apsaugos si
stema veikia kaimyninėse valstybė
se - Švedijoje, Rusijoje bei Latvi
joje.

RIBOJA TABAKO 
VARTOJIMĄ

Lietuvos seimas nepritarė Ta
bako kontrolės įstatymo naujos re
dakcijos nuostatai, įteisinančiai 
uostomojo ir kramtomojo tabako 
vartojimą. Šių dviejų rūšių tabakas 
iki šiol Lietuvoje draudžiamas. Pa
gal Europos sąjungos (ES) įstaty
mą, tų rūšių tabakas yra leidžiamas 
vartoti daugelyje kitų valstybių. Ta
čiau ES palieka valstybėms narėms 
galimybę tam tikromis aplinkybė
mis įdiegti tokius reikalavimus, ko
kių, jų manymu, reikia jų šalies gy
ventojų sveikatai apsaugoti. Nau
juoju Tabako kontrolės įstatymu 
siekiama mažinti tabako gaminių 
vartojimą, ypač jų neprieinamumą 
nepilnamečiams. Iki šiol nikotino ir 
anglies monoksido kiekiai cigaretė
se Lietuvoje nebuvo ribojami, buvo 
tvarkomas tik dervų kiekis. Projek
te siūloma nustatyti, kad nuo 2004 
m. gegužės 1 d. Lietuvoje gamina
mose, parduodamose ar į ją impor
tuojamose, o nuo 2007 sausio 1 d. 
ir eksportuojamose cigaretėse niko
tinas negali viršyti 1 miligramo, 
dervos - 10 miligramų, anglies mo
noksido - 10 miligramų vienoje ci
garetėje. Numatoma galimybė rei
kalauti iš gamintojų ir importuotojų 
atlikti ir kitų medžiagų bandymus.

TAISYS KALBOS KLAIDAS
ELTA/LGTIC praneša, kad vi

duryje lapkričio interneto sprendi
mų bendrovės “Linkarta” numatyta 
paleisti jos sukurtoje turinio valdy
mo sistemoje “EasyWeb” lietuvių 
kalbos palaikymo programinę įran
gą, pasiūlytą bendrovės “Tilde in
formacinės technologijos”. Lietu
vių kalbos klaidų tikrintuvas inter
neto tinklalapyje šiuo metu bando
mas. Numatoma jį nemokamai 
įdiegti visiems klientams, kurie turi 
jų “EasyWeb” valdymo sistemas. 
Tikimasi, kad per vienerius metus 
lietuvių kalbos klaidų tikrintuvas 
taps svarbia sudėtine turinio valdy
mo sistemos dalimi Lietuvos inter
neto rinkoje. rsj

DF/t/Uttf FOUR seasons IVlZZlF lOCk REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Prie Mažeikių, Ventos kaime, Ventos vaikų pensionato gyventojai - jaunuoliai su protinėm negaliom atlieka 
programą svečiams Nuotr. L Ross

Hamilton, Ont.
POVILAS ir IRENA GIR- 

NIAI ateinančių švenčių proga Ka
nados lietuvių fondui aukojo $500. 
KLF dėkingas už auką. Jgs

A.a. SIMUI KARNUI mirus, 
reikšdami užuojautą šeimai ir arti
miesiems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $20 - J. G. Krištolaičiai; 
$15 - Valentina Subatnikaitė. Ka
nados lietuvių fondas dėkingas už 
aukas. Jgs

St. Catharines, Ont.
A.a. ANTANAS GVERZ- 

DYS, neilgai sirgęs, išsiskyrė su 
šiuo pasauliu spalio 21 d. St. Catha
rines General ligoninėje, eidamas 
93-sius metus. Paliko liūdinčius: 
žmoną Marija, dukrą Nijolę ir Algį 
Simonavičius, sūnus - Algimantą ir 
Marlene, Šarūną ir Ingrid, vaikai
čius - Andrių, Petrą, Aureliją, Aud
rą, Saulių, Vaidą, Renatą, Tomą, 
Michael, Arianą ir Markų.

Laidotuvių namuose Rožinio 
dalį ir maldas sukalbėjo klebonas 
kun. Juozapas Žukauskas, OFM. St. 
Catharines lietuvių vardu atsisvei
kino Algimanats Zubrickas, ap
žvelgdamas velionies biografiją ir 
jo įnašą lietuvių bendruomenės 
veiklai. Vaikaitis Petras jautriai 
perskaitė atsisveikinimo laišką iš 
negalėjusios laidotuvėse dalyvauti 
- Edmontone studijuojančios sesers 
Aurelijos. Laiške išreikšta meilė ir 
padėka brangiam seneliui tapo atsi
sveikinimu ir nuo jų visų. Tą laišką 
įdėjo į karstą.

A.a. Antanas gimė 1911 m. ba
landžio 18 d. Panevėžio apskrityje. 
Vytauto Didžiojo universitete baigė 
ekonomiką ir priklausė “Lituanus” 
organizacijai. 1942 m. vedė Mariją 
ir 1944 m. karo audrai artėjant, pa
sitraukė į Vokietiją. į Kanadą atvy
ko jauna šeima su sūneliu Algiman
tu; apsistojo St. Catharines ir, gavęs 
darbą “General Motors” įmonėje 
dirbo ligi poilsio metų. Šeima padi
dėjo dukrele Nijole ir sūnumi Šarū
nu. Įsijungė į besikuriančios bend
ruomenės veiklą ir metus laiko pir
mininkavo. Vėliau - išrinktas kraš
to tarybos nariu. Buvo lietuviško 
knygynėlio vedėjas, spaudos rėmė
jas. Šeimą užaugino lietuvišką. Jau
nimas priklausė skautų organizaci
jai, lankė lietuvišką mokyklėlę, vė
liau įsijungė į bendruomeninę veik
lą. Todėl nenuostabu, kad ir sukūrę

• Dar nė vienas žmogus neta
po didis, vien ramiai sėdėdamas ir 
kažko norėdamas. Viešpats duoda 
žuvų, bet masalo privalai prisikasti 
pats.

• Žmones galima suskirstyti į 
tris grupes:
Tuos, kurie skatina įvykius. 
Tuos, kurie stebi įvykius. 
Tuos, kurie stebisi įvykiais. 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager 

i

šeimas tęsia lietuvybės veiklą, net 
ir jų atžalos. Gedulines šv. Mišias 
Angelų Karalienės šventovėje atna
šavo, pamokslą pasakė ir visas ap
eigas atliko kun. Juozapas Žukaus
kas, OFM. Mišių skaitinius lietuvių 
ir anglų kalbomis skaitė pasikeisda
mi trys vaikaičiai. Mišioms vargo
navo ir giedojo solistė Danguolė 
Radtke. Šventovė buvo pilnutėlė 
dalyvių. Palaidotas spalio 24 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goje. Po laidojimo apeigų įspūdin
gai nuskambėjo B. Brazdžionio ei
lėraštis Paskutinis varpas, paskai
tytas žento Algio. Ant karsto ap
dėto gėlėmis, biro atvežtos iš Lietu
vos smiltys. Paskutiniam Sudiev vi
sų sugiedota giesmė “Marija, Ma
rija”. Šeimos kvietimu, laidotuvių 
pietūs įvyko Anapilio salėje. Z.S.

Sault Ste. Marie, Ont.
MŪSŲ KLB APYLINKĖ spar

čiai mažėja - vieni išsikelia kitur 
gyventi, o kiti jau ir baigia žemišką 
kelionę. Šiuo metu sunkiau serga 
keturi ar penki asmenys. Valdyba 
nario mokesčio nerenka, nes visi 
jau pensininkai, sako, nedirbantys 
nario mokesčio nemoka. Kol valdy
bos ižde dar yra keletas dolerių, pa
siuntėme $250 krašto valdybai.

Š.M. KOVO 3 D. mus aplankė 
kun. Vytautas Staškevičius iš Ana-

Aukojo Tėviškės žiburiams
$1,000 - A. Rūta; $100 - E. Zabie
la, E. Kliučinskienė; $55 - M. Bar- 
teška, J. Petrauskas; $50 - K. Gil
man, M. Jonušaitis; $25 - L. Abro- 
monis, E. Beržaitis; $20 - G. Peni- 
kas, V. Šilėnas, B. Lunas, A. Laju- 
kas, G. Kaufmann, B. Ignatavičius, 
L. Smitas; $15 — G. Wade, A. Pa- 
dolskis, J. Asmenavičius, J. Astas; 
$10 - V. Jomantas, R. Chesonis, A. 
Povilaitis, J. Kalėda, B. Kondrotas, 
O. Norkus, A. D. Velavičius, N.N., 
J. Misius, Č. Žilionis; $5 - R. Kas
paras, I. Rosich, B. Pittman.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $60 - A. Mažeika, A. Lajukas, 
A. Činga, A. Nugent, A. Aleliūnas, 
J. Juozaitienė, P. Juodaitis; $55 - S. 
Rajeckas, A. B. Samsonas, V. Gul
binas, K. Linka, B. Nagienė, V. B. 
Vytas, J. Kalėda, P. Pakalka, E. 
Tribinevičienė, C. Pocius, B. Luko
šius, V. Kamantas, A. Stonkus, P. 
Girnius, J. Vaseris, A. Bričkus, L. 

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

pilio parapijos, vedė priešvelykinį 
susikaupimą. Malonu, kad lietuvis 
kunigas bent du kartus per metus 
mus aplanko.

BALANDŽIO 6 D. įvyko vi
suotinis narių susirinkimas. O tai 
12 asmenų, kurie susirinko A. Va
nagienės namuose. Valdybos sudė
tis liko ta pati. Ją sudaro - Kazi
mieras Slyžys, Antanina Vanagienė 
ir Marija Duobienė. Revizijos ko
misija - Ignas Genys ir Vaclovas 
Goldbergas.

GEGUŽĖS 26 D. mirė Elfrida 
Dabulskienė, gabi norvegė išmoku
si lietuviškai. Mėgo muziką, dai
nas, buvo linksmo būdo.

LIEPOS MĖN. Londone mirė 
a.a Antanas Motuzas, buvęs ilga
metis Sault Ste. Marie gyventojas.

KANADOS LIETUVIŲ JAU
NIMO SĄJUNGAI aukojome 
$1,000 kelionei į Lietuvą ir kitas 
Europos šalis.

BIRŽELIO 3D. aukojome Šv. 
Mergelės Marijos nepaliaujamos 
pagalbos seserims $500 Žemaičių 
Kalvarijos stovyklos vaikams rei
kalingiems pagalbos. Aukojome 
Alvito parapijai, Šv. Kazimiero 
globos namams, vadovaujamiems 
klebono kun. Vytauto Kojako $500.

Sault Ste. Marie, Ont. lietuvių tel
kinys baigia išnykti, nes nebėra kam 
dirbti - senesnieji nepajėgūs, o jauni
mas nesidomi lietuviška veikla. K.S.

Oleka, M. Jonušaitis, A. Bušmanas, 
Tėvai Jėzuitai, J. Baliukas, V. But- 
kys, A. Kazilis, B. Pranienė, J. 
Gimžauskas, L. Abromonis, R. Dū
da, A. Žemaitis, K. Hagedom, K. 
Poškus.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: prof. R. Mu- 
reika.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - R. Vaitkevičius; $65 - 
V. Mileris, H. Gelažnikas, B. Jac- 
ka, V. Šipelis, V. Siminkevičius, K. 
Norkus, J. J. Zenkevičius, J. Mi
sius, J. J. Šarūnas, S. Jakaitis, L. 
Stuiginskienė, J. Pleinys, kun. dr. 
V. Škilandžiūnas, A. Parėštis, B. 
Tamoliūnienė, L. Balaišis, J. Ra- 
guckas, V. Kleiza, L. Baumgard.

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

JA Valstybės
Lietuvių fondo tarybos posė

dis įvyko rugsėjo 30 d. Pasaulio lie
tuvių centro posėdžių kambaryje, 
Lemonte, IL. Pirmininkavo šios ta
rybos pirm. dr. A. Razma. Pirmasis 
kalbėjo dr. J. Valaitis, trumpai su
pažindinęs su dr. A. Razmos vardo 
premijos komisijos atliktais dar
bais. Šiemet nuspręsta dr. A. Raz
mos premiją skirti medicinos sri
čiai. Dr. D. Variakojis pateikė ko
misijos parengtą Mokslinės medici
nos projektą, skiriant nedalomą 
25,000 dol premiją. Lietuvių fondo 
Mokslinės medicijos komisiją su
daro 6 asmenys - trys medikai už
sienyje ir trys medikai Lietuvoje. Ši 
premija bus skirta medicinos aka
demikui, atliekančiam mokslinį 
darbą ar medikų akademikų kolek
tyvui. Iki šiol gauta 13 pareiškimų, 
ir visi iš Lietuvos. Posėdyje buvo 
iškeltas klausimas dėl vieno Lie
tuvių bendruomenės veikėjo kalti
nimų Vytautui Kamantui, buvusiam 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkui. Kaltinimai pateko į 
JAV LB garbės teismą. Posėdžio 
dalyviai vienbalsiai tokiam veiks
mui nepritarė, ir visi vieningai pa
reiškė pasitikėjimą V. Kamantui. Iš 
Joniko palikimo gauta 371,894.74 
dol. auka, taipgi 1.5 mln. dol. iš J. 
Ročio palikimo. S. Čyvas pateikė 
Lietuvių fondo finansinę apyskaitą, 
supažindinęs su Pasaulio lietuvių 
centro jaunimo salės projektu. Šio 
sumanymo vykdytojai nori gauti 
LF paskolą. Pelno skristymo komi
sijos pirm. K. Ječius nusiskundė, 
kad yra problemų su kai kuriais 
prašymais. Posėdis baigtas pirm, 
dr. A. Razmos padėkos žodžiu už 
dalyvavimą posėdyje.

(Draugas, 2003 m., 199 nr.)

Norvegija
Trys atvykėliai iš Lietuvos 

rugsėjo vidury buvo suimti ir grą
žinti į Lietuvą. Kaip skelbia BNS, 
statybininkai Vytautas V., Sergėjus 
B. ir J. Šlušnys, nuvykę į Norvegi
ją, laukė pažadėtų darbo vizų dirbti 
statybų bendrovėje. Jie važiavo vie
nu kalnų keliu ir sustojo išmesti 
šiukšlių. Prisiartino prie jų policija, 
paėmė dokumentus, pinigus ir nu
vežė į Niesben miestelio nuovadą. 
Buvo pakviesta lietuvė vertėja, kuri 
žodžiu išvertė apklausos protoko
lus. Sergėjus B. ir J. Šlušnys buvo 
apgyvendinti kartu be langų vienoje 
kameroje, o Vytautas V. panašiai 
kitoje kameroje. Nuovados pareigū
nas pareiškė, kad sulaikytieji turės 
sumokėti po 1000 kronų (400 litų) 
baudą. Vėliau tos baudos nereikėjo 
mokėti. Per tris dienas šie Lietuvos 
piliečiai nebuvo išleisti pasivaikš
čioti, o maistas - duonos riekutė su 
sviestu bei sūriu ar paštetu ir stikli
nė vandens. Atvykėliai pareigū
nams aiškinosi, kad laukę darbo vi
zų. Atsakymas - tokių vizų reikėjo 
laukti Lietuvoje. Neleido jiems su
sisiekti su Lietuvos ambasada. Jie 
buvo laikomi kaip dideli nusikaltė
liai. Sulaikytieji, keturias dienas ne- 
siprausę ir nesiskutę, buvo nuga
benti į lėktuvą ir pasiųsti atgal į 
Lietuvą. Norvegijoje liko kai kurie 
jų dokumentai ir automobilis. Pa
sak J. Šlušnio, taip norvegai pasiel-
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Petras Brasas
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gė su jais todėl, kad jų spaudoje 
nuolat spausdinama nemažai raši
nių apie lietuvių nusikaltimus, tam 
nemažai laiko skirianti ir televizija. 
Lietuvos ambasadorius Č. Stanke
vičius pripažįsta, kad pastaruoju 
metu pasitaiko Lietuvos piliečių 
nusiskundimų dėl ne visai teisėtų 
Norvegijos teisėtvarkos pareigūnų 
veiksmų. Ambasada planuojanti su
sitikimą su Norvegijos valdžios at
stovais.

Gudija
Rinidžiūnų lietuviškoji mo

kykla Astravo rajone yra vienintelė 
Gudijoje. Visi dalykai dėstomi lie
tuvių kalba. Ji yra pavaldi Gudijos 
ir Lietuvos švietimo bei mokslo 
ministerijoms. Ji pastatyta ant Lie
tuvos valdžios 99 metams išnuomo
to žemės sklypo. Ši mokykla val
diškuose raštuose vadinama “Lietu
viškoji valstybinė vidurinė mokyk
la Baltarusijoje”, atitinkamai šis pa
vadinimas verčiamas į gudų kalbą. 
Lietuvos švietimo ir mokslo minis
terija yra susitarusi su tokia pačia 
Gudijos ministerija dėl bendradar
biavimo švietimo srityje. Prie mo
kyklos yra steigiami amatų, muzi
kos ir sporto kursai; kaip padalinys 
veikia ir vaikų darželis. Bus įsteig
tos amatų mokymo dirbtuvės bei 
verslo paruošimo galimybių patal
pos. Šios mokyklos bazėje veiks li
tuanistinės mokyklos Astrave, Aš
menoje, Smurgainyse, Svyriuose, 
Molodečne ir kt. Tarp Gudijos ir 
Lietuvos švietimo ministerijų sutar
ta, kad bus siekiama pateikti me
džiagą apie kito krašto istoriją, lite
ratūrą bei kultūrą, skatinant geresnį 
abiejų tautų supratimą. Mokykloje 
ypatingas dėmesys skiriamas lietu
vių kalbos mokymui bei lietuvių li
teratūrai, taipgi supažindinami mo
kiniai su gudų kalba, istorija, pa
brėžiant abiejų tautų kovas už lais
vę bei nepriklausomybę. Mokykla 
gerai paruošia mokinius studijoms 
Lietuvos ir Gudijos aukštosiose 
mokyklose.

(Lietuvių godos, 2003 m., 8-9 nr.)

Australija
Sidnio Lietuvių klubo metinis 

narių susirinkimas įvyko rugsėjo 7 
d. klubo patalpose. Jam pirmininka
vo valdybos pirm. A. Migus, sekre
toriavo L. Cox. Dalyvavo 108 na
riai, iš jų penki klubo valdybos na
riai (A. Migus, L. Cox, G. Janulevi- 
čius, D. Staitis ir K. Keblikas). Pra
džioje minutės susikaupimu pa
gerbti 11 klubo narių, mirusių pra
eitais metais. Svarbiausia darbo
tvarkės dalis - klubo pertvarkymas. 
Š.m. kovo 30 d. specialiame susi
rinkime valdyba buvo įpareigota 
apsvarstyti galimybes, kaip pertvar
kyti klubo veiklą, kad ji nebūtų 
nuostolinga. Šiame susirinkime 
klubo pirm. A. Migus pranešė, kad 
valdyba nutarė nuosavybę parduoti. 
Jau rastas ir pirkėjas - statybinin
kas, kuris perka šią nuosavybę už 
4.2 mln. dol. Už milijoną dolerių 
tas pats statybininkas įrengtų naujas 
klubo patalpas pirmame aukšte, 
viename iš daugiabučių pastate. Tik 
reikia dar gauti iš Bankstovvno 
(Sidnio priemiestis) miesto tarybos 
sutikimą pardavinėti alkoholinius 
gėrimus. Susirinkimas valdybos nu
tarimui visiškai pritarė. Jei nebus 
kliūčių, tai už 12-kos mėnesių da
bartinės klubo patalpos bus uždary
tos ir atidarytos naujoje vietoje. Su
sirinkimo dalyviai išreiškė padėką 
klubo valdybai, ypač jos pirm. A. 
Migui ir sekr. L. Cox už gerai atlik
tą darbą, vedant derybas su asmeni
mis bei įstaigomis. (Mūsų pastogė, 
2003 m., 36-37 nr.) - j. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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“Šią knygą dovanoju Lietuvos jaunimui”
Algirdo Vokietaičio veikla ir raštai

ANTANAS DUNDZILA
Amerikos vakaruose gyve

nanti lietuvė mūsų visuomenę 
apdovanojo: pasirūpino ir finan
savo mūsų kultūros ir rezistenci
jos istorijai reikšmingą leidinį 
apie dr. Algirdą Vokietaitį 
(1909-1994), pavadintą Raštai. 
Knyga, toli gražu, ne kokių sau
sų straipsnių rinkinys ar šiaip ei
linės istorijėlės. Ar abejingai nu
siteikę, ar šiek tiek girdėję apie 
rašomus dalykus, nustebsime, 
vartydami jos puslapius. A. Vo
kietaitį nepriklausoma Lietuva 
išugdė į žymų fizinio auklėjimo 
profesionalą. Okupacijų metu jis 
tapo neeiliniu rezistentu. Apie jo 
pasiekimus fizinio auklėjimo 
srityje trumpai-drūtai liudija kad 
ir Marburgo universitete 1939 
gautas filosofijos daktaratas. Apie 
rezistenciją byloja vokiečių oku
pacijos metu atliktos sėkmingos 
slaptos kelionės į Švediją ir Lie
tuvai svarbi veikla joje. Vėliau - 
pasmerkto kalinio buitis koncent
racijos stovykloje. Karui pasibai
gus - pabėgimas iš rusų kariuo
menės, vėl į Švediją, o vėliau - į 
Ameriką, kur jis ir mirė.

Knygoje medžiaga yra su
kaupta iš 1995 m. į Kauną Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungai (LPKTS) persiųs
to Vokietaičio archyvo. Leidinį 
spaudai paruošė rezistencijos

Ko pritilai, 
lyra skambioji?

Galva nuo rūpesčių nusviro, 
jausmai surizgo naktį šią. 
Kur gaut man tokią skambią 

lyrą,
kad lietųsi išvien kančia?
Ko pritilai, lyra skambioji? 
Kodėl tokia dusli tartis?
Ko tu nuo skorbuto dejuoji, 
išblyškus lyg pati mirtis?

Užtraukėm dainą negirdėtą, 
kaip kirtom taigoje medžius, 
kaip vakar laidojant poetą 
ir laukėm - ašaros nudžius... 

o jos nedžiūvo, nors ir pūtė 
prie kapo vėjas atšiaurus. 
Mes keikėme ir meldėm būtį, 
ir manėm, kad pasaulis grius.

Negriuvo, ne... Tik šaltas kapas 
prarijo dainių amžinai.
Jis mirė rankų nesutepęs, - 
dainas pagraužė kirminai.

Ko pritilai, lyra skambioji? 
Nejau atsėlina mirtis?
Ir aš, kaip tu, taip pat vaitoja 
nuo skorbuto. Tokia lemtis.

Užtraukim dainą negirdėtą 
duslia tartim, kimiu balsu. 
Imi tiems, kurie kapan poetą 
nuvarė, darosi baisu.

Ko pritilai, lyra skambioji?
Nors tu beteisė kaip tremtis, 
Vis tiek skambėk, kol tik valioji, 
antraip ir man išblės viltis. 

Vėlinių proga surengtame pasirodyme “Atmink išėjusį” spalio 26 d. Anapilyje dalyvavo “Atžalyno” šokėjai
Nuotr. K. Petrulio

laikotarpio istorijoje besidar
buojantis profesionalas kaunie
tis Kęstutis Kasparas. Leidinys 
apima 566 puslapius. Leidinyje 
vyrauja temos: fizinio auklėjimo 
(kūno kultūros) pedagogika ir 
rezistencinė veikla karo bei po
kario metais.

Nors tai nėra esminė mintis, 
Vokietaičio asmenyje ypač ryš
kiai kiekvienas pamatys, kaip 
nelemtas karas sujaukė kūrybin
gam gyvenimui pasiruošusio, ta
lentingo asmens darbus bei pla
nus, asmens, atsisakiusio profe
sijos ir atsidavusio pavojų pil
niems pogrindžio uždaviniams.

Vokietaičio pedagoginė veik
la plati ir, kaip jis pats pabrėžia, 
jam nepaprastai miela. Pradėjęs 
dirbti pradžios mokykloje Kaune, 
jis iškilo į docento ir Fizinio auk
lėjimo katedros vedėjo pareigas 
Vilniaus universitete. Su filosofi
jos daktaratu fizinio auklėjimo 
sirtyje, jis turbūt yra toks vienin
telis tarp lietuvių. Intelektas, sve
timų kalbų mokėjimas, sportinin
ko jėgos bei sporto trenerio talen
tas jį lydėjo per visą gyvenimą.

Jam rūpėjo Lietuvos reika
lai. K. Kasparas šią A. Vokietai
čio pažiūrą šitaip apibūdina: "... 
matyti fizinę žmogaus kultūrą 
platesniame akiratyje, sieti su 
dvasiniais dalykais. ‘Sveikame 
kūne - sveika siela’, sakydavo 
senovės romėnai, ir tai ypač tin
ka Algirdui Vokietaičiui. Kuo 
didesni pasiekimai fizinio auklė
jimo darbe, tuo stipresni dvasi
niai siekiai: visa, kas geriausia, 
Algirdas stengėsi duoti Lietuvai 
bei jos jaunajai kartai”. Štai ta
lentingai išnaudotos progos pa
vyzdėlis: Berlyne 1936 m. vy
kusioje olimpiadoje jis susipaži
no su JAV rinktinėje krepšinį 
žaidžiančiu, lietuvių kilmės 
Frank Lubinu, jį suvedė su Lie
tuvos sporto organizatoriais. 
Nuo tada juk prasidėjo Lietuvos 
krepšinio aukso amžius, ar ne?

Vokietaičio veikla pogrin
dyje nuo pat pradžios buvo skli
dina asmeninės rizikos, kartais 
net dramatiška. Iškilus reikalui, 
jis 1943v pasisiūlė pavojingai ke
lionei į Švediją, paaukojo asmeni
nius planus tuo metu kurti šeimą 
ir pasitraukė iš legalaus gy
venimo. Nuo to momento Vo
kietaičio rezistenciniai keliai su
sipynė su okupuotos Lietuvos is
torija ir Vokietaitis - pedagogas 
metų metams dingo iš akiračio.

Ir vokiečių, ir sovietų oku
pacijos laikais lietuvių pogrin
džiui rūpėjo ryšiai su laisvuoju 
pasauliu. Antrojo sovietmečio 
laikotarpyje šias pastangas iš
garsino Juozo Lukšos 1947-48 
prasiveržimas pro Geležinę už
dangą ir išleista knyga. Lukšos 
žygis prilygsta Vokietaičio 
dviem nemažiau rizikingom, 
svarbiom misijom karo metu į 
neutralią Švediją per vokiečių 
žvalgomą Baltiją. Trečiosios ke
lionės Švedijon metu vokiečių 
karo laivas Vokietaičio rezisten
cinę veiklą nutraukė. Vokiečių 
suimtas ir kalintas Liepojoje bei 
Stutthofe, o vėliau Rytprūsiuose 
dar paimtas į sovietų kariuome

“Atžalyno tautinių šokių grupė š.m. spalio 4 d. Toronto Lietuvių Na
muose surengė šokių ir žaidimų vakarą. Viduryje tėvų komiteto pirm. 
Birutė Batraks Nuotr. K. Petrulio

nę, Vokietaitis iš jos pabėgo ir 
1946 pasiekė Švediją. 1949 per
sikėlė į Ameriką. Amerikoje jis 
sugrįžo prie savo pamėgtos pe
dagogo profesijos. Tačiau Lietu
vai esant okupuotai, rezistenci
nis “virusas” nepaliko. Jis kal
bėjo ir rašė amerikiečiams, kau
pė dokumentaciją, paruošė kny
gą, palaikė ryšius su buvusiais 
pogrindininkais, sekė įvykius 
Lietuvoje.

Karo metu būdamas neutra
lioje Švedijoje, Vokietaitis sėk
mingai skleidė pogrindžio pra
nešimus apie tikrąją padėtį oku
puotoje Lietuvoje. Vokietaičio 
dėka šiandieną JAV valstybinia
me archyve (National Archives 
at College Park) galima rasti iš 
Stockholmo į Vašingtoną anuo
met pristatytus kai kuriuos do
kumentus. Gyvendamas Ameri
koje, vokiečių okupacijos meto 
pogrindžio spaudos rinkinius jis 
perdavė garsiajai Hooverio var
do bibliotekai Kalifornijoje (Ho
over Institution on War, Revolu
tion and Peace) ir JAV kongreso 
bibliotekaiVašingtone (The Lib
rary of Congress).

Dabartiniu metu, jau turint 
platoką literatūrą apie rezisten
ciją sovietų okupacijos metu, 
šiame leidinyje sukaupta me
džiaga išdalies užpildo duomenų 
stoką apie vokiečių okupacijos 
laikotarpį. Pvz. Kaune esančio 
A. Vokietaičio archyvo doku
mentais jau naudojosi LPKTS 
leidžiamas Laisvės kovų archy
vas 1995 m. (nr. 13 ir 14). Nors 
išeivijos tarpusavio nuomonių 
skirtumai dėl pogrindžio veiklos 
yra išblėsę, tačiau galima tikėtis, 
kad kai kurie knygoje paskelbti 
teiginiai atvers duris ginčui ar 
bent aiškinimui. Juk būtų naivu 
užmerkti akis A. Vokietaičio 
veiklai Lietuvos Laisvės kovo
tojų sąjungos (LLKS) eilėse, ži
nant, kad LLKS nesutikdavo su 
kai kurių kitų pogrindinių orga
nizacijų nuomonėmis ar laikyse
na. Daug svarbesnis yra faktas, 
kad ši knyga - autoritetingai, ne 
pasakėlėmis, bet įvykius išgyve
nusiojo liudijimu bei datomis, 
dokumentais - atsakys į tebema- 
tomus tendencingus puolimus 
dėl lietuvių tautos laikysenos 
vokiečių okupacijos metu.

Rezistencijos istorijoje Vo
kietaitis yra išskirtina asmeny
bė,. nes likimas jam buvo palan
kus: nepaisant karo metų pavo
jų, jis išliko gyvas. Pogrindyje 
tai ne taisyklė, o labiau išimtis. 
Jis dar net sulaukė atpildo, spėjo 
pasidžiaugti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymu. Knygoje su
sipažinę ar gal atnaujinę pažintį 
iš žinomų Suvalkijos visuome
nininkų ir pedagogų giminės 
kilusį Algirdą Vokietaitį galime 
nedvejodami sakyti: jis buvo 
tikrai vertas savo tėvų sūnus!

Šią apžvalgą baigiant, dera 
atskleisti šio leidinio finansuoto
ją ir spiritus movens: tai Gražina 
Vokietaitytė-Amonienė. Knygos 
viršelio antroje pusėje yra jos 
dedikacija: “Šią knygą, pagerb
dama savo brolio atminimą, 
dovanoju Lietuvos jaunimui”.

Prisimenant Pasaulio lietuvių dainų ir tautinių šokių šventę Vilniuje 
2003 metų liepos mėnesio pradžioje. Išeivijos lietuvių jaunimas ir vėl 
repetuoja, žvelgdamas j būsimas šventes

“Latavos
ALDONA GRICIENĖ

Nedidelio formato Vyganto 
Račkaičio knygelė Latavos 
etiudai patraukia dėmesį ne tik 
kalbos turtingumu, gamtos pa
saulio pažinimu, bet ir gebėjimu 
apmąstyti būties prasmę.

Nūdien literatai stengiasi 
žodį nuginti į kampą. K. Done
laičio, Žemaitės, M. Katiliškio 
patirtis negalioja. Juo labiau ma
lonu paimti į rankas patyrusio 
žodžio meistro V. Račkaičio 
skambančius, virpančius, gyvus 
Latavos etiudus. Šiame kaime 
griežlė skaudžiai girgžda, pieva 
kūpa, pienės nužyla. Dūzgia, 
plevena, krebžda aibė gyvybių. 
Beržų kamienai svidi, gegutė ai- 
doja kukū. Skaitai puslapį po 
puslapio, ir atrodo - tarsi geri iš 
skaidraus šaltinio ir atsigerti ne
gali.

Stulbina paukščių, gėlių, 
medžių įvairovė. Latavos kai
mas tikriausiai yra netoli 
Anykščių šilelio. Kitas šimtme
tis, kitas autorius, bet tikslai tie 
patys. O mes? Ar žinome, kad 
lygutė yra miško vieversys? Ar 
pažįstame kraujažolę, jonažolę? 
Apie drugelį citrinuką nesame 
net girdėję. Kas gi yra gaisrena?

V. Račkaitis džiaugiasi kiek
vienu gamtos šyptelėjimu. Pra
siskleidžia žiedas - kaip būties 
džiaugsmo mirksnį, kaip šventę 
jį priima. Pamatęs snapučių Vio
letą, ima tikėti, kad grožis gali 
pakeisti pasaulį, kad gėris ne
miršta. Ruduo - derliaus metas.

Minčių žiupsnelis
Visi žiūri į girtą, bet niekas ne

žiūri į alkaną.
Skolinkis tik iš savo kišenės ir 

būsi ramus.
Kudakavimas yra ne vištos 

daina, bet jos reklama.
Musė ir meška skirtingo svo

rio, bet jos vienodai pramiega 
žiemą.

Nėra tokio žmogaus, kuris ne
turėtų ydos.

Tau pavojingas tipas yra ne 
tas, kuris eina pirm tavęs, bet tas, 
kuris tave seka.

Lengviau motina tapti negu ja 
būti.

Užmiršti lengviau negu atsi
minti.

Ką bedarytum supykęs, blogai 
padarysi.

Pasnausti yra sveika, bet pras
nausti yra nuostolinga.

Gydytojai sveiki, nes jie nevar
toja savo išrašytų receptų.

Nesirūpink, jei negali užmigti. 
Nemiga įrodo, kad esi gyvas.

Žmogui leista galvoti ką nori, 
bet jam neleista daryti ką nori.

Moteriai svarbi ne tik galvose
na, bet ir šukuosena.

Sulaukęs senatvės gauni tik 
ligas.

M. Čapkauskas

etiudai”
Prikrito žolynų, medžių sėklų ir 
į autoriaus pėdas. Gal ir jose už
programuotas žydėjimas?

Gamtos mylėtojui džiaugs
mą sukelia pirmąkart pavasarį 
išgirstas vieversys. Ši žinia daug 
svarbesnė už tas, kurias praneša 
radijas, televizija, laikraščiai. 
Latavos etiudose gamtos pasau
lis sužmoginamas: liepų žieduo
se girdėti bičių sutartinės, liep
žiedžiais išsikvėpinęs vėjas nu
bėga per pievas. Putino krūmas 
atsidūsta: kažkada ten buvo so
dyba. Gal putino šakeles glosto 
seniai išėjusieji?

Esant gamtoje, dienos švie
sios: priartėja medžiai, paukš
čiai, gėlės. Joje klasta, neapy
kanta praranda savo galią. Taip 
žmogaus gyvenimo prasmė ir 
gamtos būtis susilieja į vieną. 
Medis laukia gal šerkno. Laukia 
ir autorius kokio nors šviesulio
- ženklo, kuris paliudytų, jog 
meilė ir grožis gali pakeisti pa
saulį.

Nostalginių minčių knygelė
je nedaug: “Pro šalnas, pro lap
kričius nueiname į savo rude
li ius. Pajautę vienatvę, patyrę 
kančią, nukrisime nuo gyvybės 
medžio”. Kitur liūdesį sukelia 
juodvarnis: “Aš bijau, kad jis 
neištartų mano vardo, nepaža
dintų lemties”.

V. Račkaitis žodį įvaldęs to
bulai. Etiudų kalba aiški, tiksli ir 
turtinga. Yra retų žodžių, pvz. 
lapų skrotelė. Ant asfalto gyve
nančiam miestiečiui tenka atsi
versti žodyną, kad suprastų, jog 
tai suartėjusių lapų grupė. Gra
žu, kai randi: liko besaulė, pra
dėjo aušroti... Naujadarai priim
tini: aukštūnė pušis, vytulys...

Palyginimai prasmingi: 
kaip nepasiekiama tiesa tolsta 
sniegenų būrelis; slogus, pilkas 
žemės garas drumsčia vidų kaip 
neišpažinta nuodėmė... Personi
fikacijos taiklios ir savitos: dun
da jievaro tiltai po basomis sku
bančios vasaros kojomis; apako 
Aušrinė...

Kauno Stulginskio vidurinės 
mokyklos mokytoja Leonora 
Palačionienė iš V. Račkaičio 
tekstų moko vaikus pamilti 
gamtą. Ne tik ji viena iš šio au
toriaus knygų moko.

Pašėlusiame dienų lėkime 
sustokime, įsižiūrėkime į gam
tos pasaulį, įjos amžinąją rimtį
- gal ir mes išmoksime neerzin
ti, neniurzgėti, filosofiškai žvelgti 
į negandas.

dNyč\y č\y><5\y> č\y><S

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412
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kos institute Vilniuje buvo pri
statytas Kompiuterinių terminų 
aiškinamasis žodynas, kurį pa
rengė Lietuvos kompiuterinin
kų sąjungos autorių grupė. Ja
me aprašyta daugiau nei 2,000 
kompiuterijos terminų, su ku
riais susiduria kompiuterio var
totojas, matydamas juos ekrane, 
į diegdamas, tvarkydamas prog
ramas bei jomis naudodamasis. 
Pasak vienos iš žodyno autorių, 
termino prigijimas - ilgas pro
cesas, paprastai trunkantis porą 
metų, tuo tarpu kompiuterija 
vystosi labai sparčiai ir dėl to 
nuolat atsiranda naujų terminų. 
Šiuo metu vyksta vieas žodyno 
aptarimas interneto tinklalapyje 
www.svarstome.lt. Išsamiau susi
pažinti su žodynu galima inter
neto tinklalapyje www.ivpk.lt

Klaipėdos laikrodžių mu
ziejaus kiemelyje spalio vidury 
įvyko Tarptautinis Baltijos 
miestų varpų muzikos festivalis, 
kuris truko tris dienas. Daly
vavo septyni karilionininkai iš 
Danijos, Lenkijos, Rusijos ir 
Lietuvos. Varpais buvo atlieka
mos lietuvių, airių, anglų liau
dies dainos, žymių pasaulio 
kompozitorių kūriniai. Festiva
lio metu Kauno karilionininkas 
Giedrius Kuprevičius surengė 
autorinį koncertą Kregždutės, 
kregždutės. G. Kuprevičius 
Kauno karilionu skambina nuo 
1957 metų ir yra daugelio 
transkripcijų, aranžuočių bei 
specialių kūrinių varpams au
torius. Be jo, festivalyje kon
certavo Danijos Koldingo Šv. 
Mikalojaus šventovės karilioni- 
ninkė Jane Ostergaard Lau- 
ridsen, vyriausias Rusijos Sankt 
Peterburgo karilionininkas Jo 
Haasen, Lenkijos Gdansko ka- 
rilionininkė Malgorzata Drze- 
vviecka, kaunietis Lietuvos kari- 
lionininkų gildijos steigėjas ir 
buvęs jos pirmininkas Julius 
Vilnonis bei klaipėdiečiai Sta
nislovas Žilevičius ir ^Kęstutis 
Kačinskas.

Kultūros vertybių apsau
gos departamentas į Nekilnoja
mųjų kultūros vertybių registro 
Statinių kompleksų sąrašą į ra
šė Užugirio (Seniau dar vadi
namo Užulėniu) dvaro sodybą, 
kuri 1934-1940 metais priklausė 
tuometiniam Lietuvos prezi
dentui Antanui Smetonai. 1934 
metais prezidentui A. Smeto
nai, šventusiam 60 metų jubilie
jų, buvo padovanota Lėnų pali
varko žemė. Prezidentas, gavę s 
stambų honorarą už savo raš
tus, panaudojo juos savo dvaro 
rū mų statybai. Pastatų projektą 
parengė ir statybos darbus pri
žiūrėjo arch. Feliksas Vizbaras.

Vilniaus universiteto Stu
dentų atstovybė pradėjo leisti 
nemokamą mėnesinį leidinį 
Studentų era Jame straipsnius 
akademiniam 17-24 metų jauni
mui aktualiomis temomis rengs 
Vilniaus universiteto, Vilniaus 
Gedimino technikos, Vilniaus 
pedagoginio ir Lietuvos teisės 

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7

Vilniaus arkikatedros prieangyje įtaisytas karaliaus Mindaugo 
portretas su istorinės svarbos užrašu Nuotr. I. Ross

universitetų bei Lietuvos muzi
kos akademijos studentai. Šis 
16 puslapių mėnraštis išeis 
kiekvieno mėnesio pabaigoje 
mokslo metų metu. Tiražas - 
15,000 egzempliorių.

Grafikas Algimantas Šva
žas mirė š.m. rusėjo 26 dieną 
eidamas 71-sius metus. Gimė 
1933 m. rugsėjo 14 d. Papilėje, 
Akmenės rajone. 1960-1966 m. 
studijavo grafiką Lietuvos vals
tybiniame dailės institute. Nuo 
1965 m. dalyvavo parodose Lie
tuvoje ir užsienyje. Surengė 27 
asmenines parodas, iliustravo 
dvidešimtį poezijos ir prozos 
knygų, buvo septynių Lietuvos 
kino studijoje sukurtų filmų 
dailininkas. 1965-1975 m. dirbo 
savaitraščio Literatūra ir menas 
dailininku; nuo 1970 m. Lietu- 
vos_ dailininkų sąjungos narys. 
A. Švažas kū rė estampus, eksli
brisus. Jo kūryba persunkta 
meile savam kraštui, jo žmogui; 
didelę į taką jo kūrybai darė 
prof. dr. Marijos Gimbutienės 
darbai, atskleidžiantys pagoniš
kąją baltų mitologiją.

Įsimintini ankstyvieji estam
pai Tadas Blinda, medžio raiži
nių ciklas pagal Kazio Borutos 
knygą Mediniai stebuklai. Pla
čios apimties, monumentalios 
stilistikos, mišria technika atlik
tas medžio raižinių ciklas Lie
tuva (1968 m.), kurį sudaro ke
turios dalys: Vilnius, Dzūkija, 
Aukštaitija ir Žemaitija. Lietu
vos istorijos tąsa pasireiškia vė
lesniuose jo darbuose: trilogijo
je Mindaugas, Katedra, Mažvy
das(1974 m. j, Piliakalnio sakmė 
ir Žalgiris (1975 m.), pusšimčio 
lakštų ciklas Senolių godos 
(1983 m.), baltų mitologijos rai
žiniai Deivių sutartinė (1993 m.). 
A. Švažo kūrinių turi įsigiję 
Lietuvos dailės muziejai, Sorbo- 
nos (Prancūzija), Stockholmo 
(Švedija) universitetai, JAV, 
Italijos, Vokietijos, Čekijos, 
Lenkijos ir Lietuvos meno kūri
nių rinkėjai.

Pirmasis kompiuterinis lie
tuvių kalbos gramatikos tikrin
tuvas, leisiantis elektroniniuose 
tekstuose aptikti ir taisyti gra
matines klaidas, netrukus pasi
rodys viešojoje rinkoje. Pasak 
pranešimo spaudai, dabar bai
giami naujosios programinės 
į rangos bandymai, kuriuos at
lieka jos kūrėja, didžiausia kal
binių sprendimų informacinių 
technologijų bendrovė “Tilde 
informacinės technologijos”. Iki 
šiol kompiuterių vartotojai ga
lėjo naudotis tik lietuvių kalbos 
rašybos tikrinimo priemonėmis, 
kurios pažymi netaisyklingai pa
rašytus žodžius, bet gramatikos 
klaidų neaptinka. Naujasis gra
matikos tikrintuvas pažymės 
dažniausiai abejonių keliančių 
sudurtinių žodžių, valstybių ir jų 
sostinių, į monių ir organizaci
jų, pareigų bei titulų pavadini
mų, santrumpų ir datų rašybą; 
daug dėmesio skiriama netei
singų linksnių, bendraties for
mų, skyrybos klaidų atradimui 
ir taisymui. G.K.

.•no dienos, LGTIC informacija)

http://www.svarstome.lt
http://www.ivpk.lt
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KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

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

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

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

taupymo sąsk.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

3.95%
4.00%
4.45%
5.00%
5.20%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

0.40%

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
^APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

VICTOR RUČINSKAS
Tel. 416 240-0594

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

DUNDAS-RUNNYMEDE, at
skiras, 8 kambarių per 2 aukštus, 
privatus įvažiavimas, 2 virtuvės, 
geras pirkinys pirmą kartą per
kančiam arba investavimui. Pra
šo $299,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULI UI,b.a

Associate Broker

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTOAIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

Paskutinė data
kalėdiniams siuntiniam

IMARGUTIS
167 4134 Dundas St. West, Toronto, ON, 

M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

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

Tel: (416) 233-4601
6000* 
€»off

6000*
O offfor 1 parcel

coupon is valid only at "Marqutis-Pysanko" head office

1947 m. R. Daugėlos nuotr. Vytautas Norkus (pirmas iš dešinės) kartu su savo broliu Algirdu lietuvių 
sudarytoje krepšinio komandoje “Margis” (Vokietijoje)

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mos pagalbos, nes, jo nuomone, 
nenorėta aštrinti Kanados santy
kių su Saudi vyriausybe. David 
Samson ir jo tėvas yra verslinin
kai ir tik nepaliaujamu tėvo 
spaudimu į ambasadą ir vyriau
sybę jis, Didžiosios Britanijos 
vyriausybės pagalba, su keliais 
anglais buvo išleistas į laisvę ir 
grįžo į Kanadą. Net ir grįžus į 
laisvę, jam pažadėta medicininė 
pagalba buvo nutraukta. Užsie
nių reikalų ministerija ir amba
sada, Samson teigimu, jį jau bu
vo pripažinusi kaltu dar prieš 
jam stojant į teismą. Jis nori vie
šos valstybininkų apklausos 
(public inquiry) ne tik savo by
lai, bet ir kalėjusio piliečio Ma
her Arar ir Irano kalėjime nužu
dytos korespondentės Zahra Ka
zemi. Užsienių reikalų ministe- 
ris Bill Graham pažadėjo tą rei
kalą ištirti. Kanados piliečiai yra 
įspėjami nekeliauti į Saudi Ara
biją. Neseniai įvykęs sprogimas 
netoli nuo Kanados ambasados 
sužeidė 7 Kanados piliečius.

Veteranų dieną, lapkričio 
11, prisimename karuose kovo
jusius karius ir tuos, kurie krito 
kovos lauke. Abiejų pasaulinių 
karų metu kanadiečiai kovojo 
kartu su kitais Britų imperijos 
kariais, nes Kanada tada buvo 
Britų imperijos dalis ir vadinosi 
“Dominion of Canada”. Dau
giau kaip 150,000 kanadiečių 
žuvo Europoje, žuvo jų ir Korė
jos karo metu. Kanados valsty
binės bibliotekos duomenimis, 
Kanados istorijoje yra suminėti 
32 įvairių sričių didvyriai, tačiau 
kariai neįeina į jų skaičių. Gar
bės sąraše yra minimas ledo ri
tulio žaidėjas Howie Morenz, 
žymusis jaunuolis Terry Fox, 
skiepų išradėjas dr. Frederick 
Banting, sukilėlis Louis Riel ir 
kiti. Per mažai dėmesio didvy
riams kariams.

Universitetuose padaugė
jus studentų skaičiui net 50,000, 
buvo atliktas apklausinėjimas 
mokslo įstaigų pranašumui nu
statyti. Pirmųjų trijų eilėje iškilo 
Atlanto pakraščio Antigonish, 
NS, Sackville, NB ir Wolfvillc, 
NS universitetai. Torontas vis 
pirmauja medicinos doktorantų

programoje jau nuo 1994 metų. 
Prieš mėnesį panašią apklausą 
buvo atlikęs vienas Toronto 
dienraščių, tačiau dėl neaiškiai 
išdėstytų klausimų duomenys 
buvo atšaukti.

Kanadietis advokatas Ro
bert Amsterdam, atstovaujantis 
Rusijos alyvos multimilijonie
riui Mikhail Khodorkovsky, ti
kisi, kad Europos s-ga apsvars
tys jo kliento nesutarimą su Ru
sijos prezidentu Vladimir Putin. 
R. Amsterdam yra įsitikinęs, 
kad tai yra tebesikartojantis 
žmogaus teisių pažeidimas ir 
kad demokratija Rusijoje yra tik 
popieriuje. Jo klientas M. Kho
dorkovsky buvo suimtas spalio 
25 d. ir oficialiai apkaltintas 
valstybinių mokesčių nemokėji
mu. Tačiau spėjama, kad tai yra 
Putino kerštas, nes jis viešai kri
tikavo vyriausybę.

Kanados oro linijos negali 
naudotis skrydžiais, kurie pažei
džia Rusijos erdvę. Pradžią pa
darė Rusijos vyriausybė, už
draudusi “Air Canada” oro lini
jai skristi per Rusiją į New Del
hi. Dėl to Kanada uždraudė Ru
sijos lėktuvams skristi per Ka
nados erdvę. Kai Rusija uždrau
dė skrydžius perjos erdvę į Bei
jing, prailginant kelionę lėktuvu 
visa valanda, Kanada savo erd
vės neleižia pažeisti rusų “Aero
flot” lėktuvams, skrendantiems į 
vakarines JAV valstybes. “Ae
roflot” lėktuvų skrydžių suvar
žymas [Torontą gali būti sekan
tis šio nesutarimo žingsnis. Ka
nados erdvė Rusijos lėktuvams 
yra labiau reikalinga negu Rusi
jos erdvė Kanadai, tad ekonomi
nis spaudimas yra Kanados pu
sėje, o Rusijos lėktuvų bendro
vei gali tai sudaryti nemažu 
nuostolių. A. V.

Skautų veikla
• Vėlinių dieną, lapkričio 2, 

Šv. Jono kapinėse buvo aplankyti 
amžinybėn iškeliavusių skautų- 
skaučių kapai ir uždegtos žvakutės, 
papuoštos skautų ženklais. Šį kapų 
lankymą vedė Toronto skautinin- 
kiiĮ-skautininkų draugovė. Kapus 
lankė V. Sendžikas, E. Simonavi- 
čienė, M. Vasiliauskienė, V. Gry
bienė, J. ir K. Batūros. K.B.

SPORTAS
“Aušros” žinios
Krepšinio treniruotės prasidėjo 

pirmadienį, lapkričio 10. Dar gali
ma registruotis. Visi lietuvių kilmės 
vaikai nuo 4-19 metų amžiaus yra 
kviečiami įsijungti. Kur ir kada, 
skelbiama internete www.ausra.net. 
Skambinkit Vidai Šiaučiulienei, tel. 
416 626-5184, jei reikia daugiau in
formacijos. D.D.

Tikslas pasiektas
Žymusis Lietuvos maratono 

bėgikas Petras Silkinas, palydėtas 
š.m. gegužės 9 d. iš Vilniaus, įvei
kęs 13,386 kilometrus, lapkričio 10 
d. pasiekė Portugalijos sostinę Lis- 
boną. Savo žygyje, skirtame Lietu
vos įsijungimui į Europos sąjungą 
paminėti, 62 metų bėgikas per 190 
dienų aplankė 25 Europos sostines, 
per dieną vidutiniškai nubėgdamas 
70 km. P. Silkinas jau du kartus 
(1998 ir 2000 metais) yra tapęs pa
saulio 1,000 mylių bėgimo čempio
nu ir dešimties rekordų laimėtoju. 
Apibėgęs savo gimtąjį miestą Kre
tingą, ilgųjų nuotolių žygius tęsė 
toliau - apibėgo Žemaitiją, Lietuvą, 
Baltijos jūrą ir Europą. Svajonėse 
dar liko Amerika, Afrika, Azija. 
Skaičiuojama, kad P. Silkinas jau 
yra keturis kartus apibėgęs žemės 
rutulį. (ELTA)

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: A. Sabonio (16 

taškų) pagalba “Žalgiriui” nepadė
jo, ir antrąsias Eurolygos rungtynes 
Italijoje 56:64 pralaimėjo Siena 
“Montepaschi” (Italija) klubui. 
Tarptautinės krepšinio federacijos 
(FIBA) paskelbtame valstybinių 
vyrų rinktinių įvertinime Lietuva 
užima trečiąją vietą. Antrąjį pralai
mėjimą patyrė JAV viešintis Vil
niaus “Sakalų” klubas, po pratęsi
mo 83:89 pralaimėjęs Pietų meto
distų universiteto (SMU) “Mus
tangs” (Dallas) krepšininkams.

GALIŪNAI: Atlantoje (JAV) 
vykusiose galiūnų varžybose pa
saulio stipruolių rinktinė, kuriai at
stovavo lietuvis Ž. Savickas, įveikė 
JAV galiūnų komandą 272:262. Pa
saulio vicečempionui Ž. Savickui 
šiose varžybose nepavyko. Patyręs 
sužalojimą, jis su 25 taškais bend
roje įskaitoje liko devintoje vietoje.

TINKAMUMAS (FITNESS): 
Kaunietė D. Petkūnienė Teracine 
(Italija) vykusiame WPF pasaulio 
kultūrizmo čempionate sportinio 
tinkamumo aukštesnių nei 165 cm 
ūgio atlečių rungtyje iškovojo auk
są. Jaunimo kultūrizmo absoliučios

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

MMHHMHnMHMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROY7KL LeRAGE

I f 11111111111111111111

Prityrę skautai prie savo lapinės Jubiliejinės Kar. Mindaugo stovyklos 
iškyloje Kalifornijoje š.m. rugpjūčio 6-16 d.d. Nuotr. R. Otto

sime, kur tu priklausai”. Paukštytės stovykloje “Romuva 2003”

svorio kategorijos pasaulio čempio
nu tapo kaunietis T. Šmitas.

AKLŲJŲ RIEDULYS (GOL- 
BOLAS): Venice (Italija) vykusia
me aklųjų riedulio Europos klubų 
taurės varžybose, kuriose dalyvavo 
11 komandų, Vilniaus “Šaltinis” 
nugalėjęs Slovėnijos, Ispanijos, 
Vokietijos ir Švedijos komandas, 
tapo meisteriu.

ŠACHMATAI: 18 -ose tarptau
tinėse šachmatų varžybose “Open 
International du Touquet” Prancū
zijoje Lietuvos atstovas Aloyzas 
Kveinys, surinkęs 6 taškus iš 8 ga
limų, užėmė ketvirtąją vietą. V.P.

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tfil. 1-9Ū5-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Kardinolas sriubos vakaronėje
J.E. Kardinolas Audrys Bačkis atvyksta iš Vilniaus 

į Torontą ir lapkričio 23 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje dalyvaus Sriubos vakaronėje

GABIJA PETRAUSKIENĖ
Prieš 10-tį metų, Toronto 

Prisikėlimo parapijai švenčiant 
savo 45-metį, parapijos tarybos 
narių iniciatyva, pritarus klebo
nui kun. Augustinui Simanavi
čiui, nutarta užuot stačius pa
minklus, imtis artimo meilės 
darbo. Nutarta imtis projekto, 
kuris padėtų vargan patekusiems 
žmonėms naujai atgavusioje ne
priklausomybę Lietuvoje. Pasi
rinkta šelpti labiausiai pagalbos 
reikalingus tautiečius per pradė
tas steigti sriubos valgyklas Lie
tuvoje. [steigtas specialus komi
tetas, kuris šį kilnų darbą pradė-

KLB krašto tarybos suvažiavime lapkričio 8 d. Anapilyje. Iš k. dr. J. Čuplinskienė, V. Radžius, P. Meikle- 
john, A. Staškevičius, prel. J. Staškevičius, A. Vaičiūnas. Priekyje - E. Čuplinskas Nuotr. M. Stanevičiaus
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jo telkdamas lėšas ir ruošdamas 
pirmąsias sriubos vakarones To
ronte. Projektą tęsė ir specialų 
Alkanųjų šalpos fondo administ
ravimą perėmė Labdaros sekci
ja. Šis projektas tiek pažadino 
jautresnių parapijiečių širdis, 
kad tapo nuolatine parama Vil
niaus “Betanijos” ir Kauno “Ca
ritas” sriubos valgykloms. Ši pa
rama tęsiama jau 10 metų. Kas 
mėnesį per Labdaros sekciją 
siunčiama po $1,250 į abi sriu
bos valgyklas. Per 10 metų jau 
susidarė per $300,000 suma. Ši 
auka įgalina abi valgyklas pa
valgydinti per 400-500 asmenų 
per dieną. O valgyti arba parsi
nešti namo sriubos su juoda 
duona ateina ne tik pagyvenę,

Prie garbės svečių stalo KLB krašto tarybos suvažiavime Anapilyje lapkri
čio 8 d. Iš. k. Lietuvos ambasados Otavoje min. patarėjas R. Miliauskas, A. 
Eimantas, gen. garbės konsulas H. Lapas, KLF tarybos pirm. dr. A. 
Pabedinskas Nuotr. M. Stanevičiaus

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEUŽMIRŠTAMOS 

AKIMIRKOS
Siunčiu čekį (šimtinę) už TŽ. 

Man labai patinka šis laikraštis. Su 
įdomumu jį skaitau ir vis laukiu se
kančio numerio.

Skleidžiu ir aš lietuviškumą 
Niagaroje (Ont.), priklausau muzi
kiniam anglų kolektyvui. Nuo 1980 
m. atlieku solo dalis, kartais padai
nuoju lietuviškas dainas pasipuošu
si tautiniais drabužiais. Tai labai . 
patinka anglams.

Gaila, kad mirė mūsų vadovė 
Helen Hennie. Ji buvo apdovanota 
medaliu. Su ja koncertuodavome 
Toronte (Royal Thompson) ir kitur. 
Niagaros meras mus pasveikino 
rankos paspaudimu, o “Mountains 
Carmel” mus aprašė. Vienas minis- 
teris mane pavadino “Lithuanian 
Queen”.

Choruose pradėjau dalyvauti 
nuo 15 metų Lietuvoje. Buvau pri
imta į operos chorą Kaune.

Kartą prof. Mykolaitis-Putinas 
pasveikino mane už solo dainą “Ne 
margi sakalėliai”. Tai man neuž
mirštamos akimirkos, todėl ir pasi
dalinu jas su jumis.

Remiu lėšomis Lietuvoje tris 
šeimas, vienai net ir butą nupirkau.

Dėkoju, kad paminėjote mane, 
kai lankėsi Toronte Valdas Kliu- 
činskas - aprašėte jį ir mane. Metai 
spaudžia mane - esu jau 90, bet dar 
dainuoju, nors ir netaip stipriai kaip 
anksčiau.

Elena Kliučinskienė, 
Niagara Falls, Ont.

DVI AKADEMIJOS?
Lietuvių katalikų mokslo aka

demija (LKMA) buvo atkurta 1956 
m. Romoje. Jos veiklos įstatai (to
liau įstatai) buvo priimti 1962 m. 
birželio 7 d. korespondenciniame 
narių suvažiavime. Pagal 1991.- 
XII. 12 bendraraštį 13 (51), LKMA 
priklausė 483 nariai: tremtyje 233 
ir Lietuvoje 250. Pagal įstatų §35, 
LKMA įstatai gali būti keičiami 
korespondenciniu būdu 2/3 narių
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

bet ir studentai, ir vaikai iš gat
vės. Kaip liudija dažnai gauna
mi laiškai iš sriubos valgyklų 
vedėjų bei šių valgyklų lankyto
jų, tai atgaivos ir šilumos salelė 
vargan patekusiems alkaniems 
žmonėms.

Parapijoje kas 2 metai ren
giamos “Sriubos vakaronės” ir 2 
kart per metus rengiami bazarai 
- parapijiečių suneštų neberei
kalingų drabužių bei daiktų iš
pardavimai. Bazarai sutelkia arti 
$25,000 kas metai, o išlaidų la
bai mažai ($400), nes viskas su
nešama, suaukojama, o darbo 
jėga — savanoriai.

Parapijos 50-mečio ir sriu-
bos valgyklų rėmimo 10-mečio 
proga Labdaros sekcija ruošia 
Sriubos vakaronę sekmadienį, 
lapkričio 23 d., 4 v.p.p. Prisikė
limo parapijos salėje. Pagrindi
nę kalbą pasakys J.E. kardinolas 
Bačkis, Vilniaus “Betanijos” 
sriubos valgyklos globėjas. Bi
lietus ($25 asmeniui) platina 
Vytautas Taseckas (905) 824- 
4461 ir Algis Nausėdas (416) 
231-1423.

Aukos priimamos ir paštu. 
Čekius rašyti: “Sriubos valgyk
loms” ir siųsti paštu: Sriubos 
valgykloms, Prisikėlimo parapi
ja, 1 Resurrection Road, Etobi
coke, Ontario, Canada M9A 
5G1. Aukos bus renkamos ir sa
lėje.

balsų dauguma.
Iki 1999-2000 metų LKMA 

veikė kaip vertinga organizacija, ir 
jos suvažiavimai buvo rengiami 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Dar
bais ir lėšomis ji buvo remiama vi
so pasaulio lietuvių. 1999 m. Vil
niaus LKMA nelegaliai priėmė įs
tatus, kuriais buvo pašalinti visi iš
eivijos lietuviai. 2000 m. buvo iš
rinkta Putnamo LKMA taryba bei 
valdyba. Gerb. dipl. inž. Juozas Ry- 
gelis "Patikslinimas” (Tėviškės ži
buriai 2003.X. 15) patikslina, kad 
rinkimai vyko pagal Connecticut 
valstijos ir federacinius reikalavi
mus, bet nepasako, kas rinkimuose 
turėjo teisę dalyvauti ir kiek narių 
juose dalyvavo. Geriausiu atveju 
Šią LKMA galima laikyti nauja or
ganizacija, kuri neturi teisės va
dintis LKMA ir turėtų duoti atskai
tomybę už perimtas lėšas.

Atsiliepimas į “Išeivija ir Lie
tuvių katalikų mokslo akademija” 
(Tėviškės žiburiai 2003.IX.2) iš 
Vilniaus LKMA dar negautas. Ka
dangi visuomenė negali būti toliau 
klaidinama dviem to paties pavadi
nimo bei pagal įstatus nelegalioms 
organizacijomis, gal šiuo klausimu 
savo nuomonės reikėtų ieškoti PLB 
garbės teisme.

Dėl papildomos informacijos 
prašomi rašyti elektroniniu paštu 
ajalexis@yahoo.com arba per Tė
viškės žiburius.
Ambasadorius Algirdas Žemaitis,

Roma-Vilnius

Niagara Falls, Ont. muzikinis kolektyvas, kuriame dalyvauja ir Elena Kliučinskienė (viršutinės nuotraukos 
dalyje pirmoje eilėje trečia iš dešinės su tautiniais drabužiais)

GYDYTOJO UŽRAŠAI
Klinikinė praktika Zarasuose I

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Baigę ketvirtą medicinos fa

kulteto kursą studentai vasarą 
siunčiami į klinikinę praktiką. 
Kadangi planavau dirbti kaime, 
todėl po ketverių mokslo metų 
išsirinkau kuklią Zarasų ligo
ninę.

Prisistatėme ligoninės vy
riausiajam gydytojui, kuris, pa
matęs tris merginas ir mane, 
stipriai supyko. Tokia jo emoci
nė audra greitai mums tapo su
prantama, nes jis tikėjosi 4 stu
denčių, arba 4 studentų. Pasiro
do, kad aš lyg ir sumaišiau mūsų 
apgyvendinimo “kortas”. Už vi
sai nepelnytą bausmę buvau ap
gyvendintas poliklinikos gydy
tojo darbo kabinete, kur jis pri
iminėjo savo pacientus iki vaka
ro. Taigi išsitiesti ant sudeda
mos lovelės galėjau tik naktį. 
Beje, tame kabinete buvo dar ir 
kitos durys, per kurias buvo ga
lima įeiti į poliklinikos vadina
mąjį raudonąjį kampelį, kuriame 
tapo apgyvendintos mano ko
legės.

Ši smulkmena pavirto rimta 
problema, nes po pietų man ne
retai atsirasdavo galvos skaus
mai. Vienintelė tikra priemonė 
nuo jų buvo tik miegas. Tačiau 
gydytojas savo kabinete dar 
dirbdavo, ir aš su skaudančia 
galva nieko geriau nesugalvoda
vau, kaip eiti maudytis, irstytis 
valtimi arba gulėti paplūdimyje, 
bet tai nelabai padėdavo.

Studentės, su kuriomis vie
noje grupėje buvome praleidę 
net ketverius metus, pasiūlė man 
atsinešti savo lovelę į jų kamba
rį ir, kai skaudės galvą, jų kam
baryje pagulėti.

Visa tai — smulkmenos. Ta
čiau ta 1954 m. vasara buvo ga
na keista: saulėtas, karštas, tvan
kias dienas staiga pakeisdavo 
smarkūs lietūs su žaibais ir per
kūnija. Zarasų poliklinika stovė
jo ant kalnelio ir vieną vakarą, o 
po to ir per visą lietingą naktį, 
matėme žaibų padegtas trobas, 
kitų gaisrų pašvaistes. Stipriai 
trankėsi perkūnas. Mano kole
gės išsigando, beveik verkė, aš 
jas raminau, tačiau ir mano nuo
taika buvo prasta, kadangi žino
jau, jog poliklinika perkūnsargio 
neturi.

Gana didelėje poliklinikoje 
mes buvome vieni. Sargo šeima 
gyveno atskiroje trobelėje. To
kia “socialinė” izoliacija dar la
biau sunkino mūsų blogą nuo
taiką. Staiga vidury šios gūdžios 
nakties pasigirdo stiprus beldi
mas į mūsų kambarėlio duris ir 
neaiškūs balsai, riksmas. Atida
rę duris išvydome poliklinikos 
sargą perkreiptu veidu ir su trim 
mažamečiais vaikais. Sargo ran

koje kažkodėl buvo kirvis. Šis 
vaizdas mums visiems pakirto 
kojas, o viena kolegė iš baimės 
ko nenugriuvo.

Pasirodo, sargo žmona labai 
išsigando audros, prarado sąmo
nę, ir, sargo žodžiasi tariant, da
bar miršta. Nulėkę į sargo na
melį, radome be sąmonės gulin
čią suvargusią moterį. Jos šir
dies veikla buvo kiek sutrikusi, 
kvėpavo dažnai, paviršutiniškai. 
Bet svarbiausia, kad į išorinius 
dirgiklius nereagavo. Vyzdžių 
tiesioginė ir netiesioginė reakci
ja į šviesą buvo vangi. Sausgys- 
liniai refleksai iškelti. Sprando 
raumenys stangūs, patologiniai 
refleksai buvo lyg ir teigiami. 
Vadinasi, aišku viena — ligonė 
yra komos būsenoje. Bet nuo 
ko? Vargu ar audra ir baimė ga
lėjo ją taip paveikti. Kilo viso
kios mintys: gal ji prieš keletą 
dienų susirgo meningitu arba 
encefalitu, gal ši koma yra nuo 
cukraligės, galbūt ligonė apsi
nuodijusi, galbūt...

Jos vyras, deja, nieko doro 
mums paaiškinti negalėjo. Ėmė
me skambinti telefonu į ligoninę 
budinčiam gydytojui. Deja, ry
šys, tikriausiai dėl liūties, buvo 
nutrūkęs.

Greitai paaiškėjo, kodėl sar
gas rankose laikė kirvį. Žmogus 
norėjo atidaryti procedūrinio ka
bineto duris, kuriame buvo vais
tų ir švirkštų. Duris į procedūri
nį kabinetą atidarėme be kirvio. 
Tačiau, be ampulių su kamforo

KLKM dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriui au
kojo po $50 - E. Kripienė ir V. 
R. Žekai.

E. Stepaitienė, kuri rūpina
si Vilniaus vidurinės mokyklos 
“Lietuvių Namai” finansine pa
rama, TŽ atsiuntė tos mokyklos 
direktoriaus Alfonso Rudžio pa
dėką, kurioje dėkojama rėmė
jams “už rūpinimąsi mūsų mo
kykla. Jūs visada mums sutei
kiate džiaugsmą, impulsą, ug
dant atvykusius mokytis lietuvių 
kalbos, puoselėti meilę tėvų ir 
protėvių žemei”.

Toronto pensininkų klubo 
choras “Daina” susilaukė pil
nutėlės salės Lietuvių Namuose 
dainos mylėtojų savo rudens 
metinio koncerto proga lapkri
čio 9 d. Ir tikrai dalyviai nebuvo 
apvilti. Nors choristų skaičius ir 
sumažėjęs, bet choro kokybė pa
gerėjusi. Tai nuopelnas nenuils
tančios choro “Daina” vadovės 
muz. L. Turūtaitės. Ji, su giliu 
įsijautimu diriguodama ir pati 
dainuodama, tartum sujungė 

aliejumi, kordiamino, strofanti- 
nio, vitamino ampulių kitų vais
tų ten neradome. O šie vaistai 
sargo žmonai netiko. Dėl šių ap
linkybių per liūtį pasileidau bėg
ti į ligoninę, kuri buvo už gero 
kilometro.

Iš budinčio gydytojo suži
nojau, jog mūsų pacientė serga 
epilepsija (nuomariu), t.y. chro
niška nervine liga, kuriai kaip 
tik ir yra būdingi įvairūs prie
puoliai, po kurių seka sunkus ir 
gilus miegas. Laikui bėgant atsi
randa ir tam tikri psichopatolo
giniai asmenybės pakitimai.

Šia liga serga 0.3-0.6% 
žmonių. Daugiau kaip pusė jų 
suserga iki 15 m. Ligos priežas
tys ne visada aiškios. Tai gali 
būti trauma, smegenų auglys, 
sunki infekcinė liga, apsinuodi
jimas, bet dažniausiai kaltas li
guistai pasikeitęs genetinis ko
das, t.y. liguistas paveldėjimas. 
Po priepuolio pabudęs toks ligo
nis nieko neatsimena. Diferenci
nei diagnozei turi reikšmės pa
lyginti jaunas ligonio amžius, 
dažniausiai liguistų pakitimų ne
rodanti galvos smegenų kom
piuterinė tomografija ir magne
tinis rezonansas.

Audra praėjo, lietus tapo 
lengvesnis, artinosi rytas. Ta 
naktis buvo mums bemiegė, ku
pina įspūdžių ir kai kurių neaiš
kumų. Tačiau, kad tai liečia 
žmogaus sveikatą, o kartais net 
jo gyvybės išgelbėjimą, tokios 
naktys nuovargio nesukelia.

chorą su klausytojais į vieną 
darnų vienetą. O lietuviškoji 
daina yra galinga. Ji mus nura
mina, pravirkdo, žadina viltį ir 
kartais net pagydo.

Muz. L. Turūtaitė pristatė ir 
pagerbė ilgamečius choristus. Jų 
tarpe - O. Krasauskienę ir Vac
lovą Karnilavičių. Taip pat pa
dėkojo Toronto pensininkų klu
bui už paramą. Choristai su šyp
sena išžygiavo iš scenos jausda
miesi, kad nukėlė klausytojus į 
tėviškės klonius bei jaunystės 
prisiminimus. Br. P.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris lapkričio 15, šeš
tadienį, Anapilio parapijos salėje 
surengė turiningą metinį pokylį 
su pramogine ir kultūrine prog
rama. Pastarąją pradėjo muzi
kantų kapela trankia muzika. Po 
jos pasirodė mišrus choras, vado
vaujamas D. Grigutienės, su savo 
krašto lietuviškomis dainomis. 
Programą baigė humoristinė gru
pė “Bulvė”, prajuokinusi visą 200 
dalyvių auditoriją. Prel. J. Staške- 

, vičiui sukalbėjus maldą, prasidėjo 
puota, paruošta J. Gurklienės. Visi 
džiaugėsi įdomia programa. Iš jos 
buvo matyti, kad jos atlikėjai, dau
giausia punskiečiai, nestokoja ta
lentų. Visa programa buvo jų pačių 
kūryba. Sambūriečiams šiuo metu 
vadovauja Pr. Vilkelis. Inf.

Maironio mokyklos tėvų 
susirinkimas

Lapkričio 15 d., 9.15 v.r. įvy
ko metinis tėvų susirinkimas. Ma
rius Rusinas vedė diskusijas, Živilė 
Šelmienė sekretoriavo, perskaityda- 
ma praėjusių metų protokolą. Ve
dėja Aid. Simonėlienė apžvelgė 
mokyklos statistiką ir veiklą. Turi
me 235 mokinius (įskaitant aukš
tesniųjų lituanistinių kursų moks
leivius) ir 40 darbuotojų - (moky
tojų, padėjėjų bei tikybos, muzikos 
dėstytojų ir administracijos perso
nalo). Mokyklą remia KLB, para
pijos, kredito kooperatyvai ir kt. 
Tėviškės žiburiai spausdina mūsų 
žinias ir nuolat matom mokyklos 
nuotraukas laikraštyje.

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

juozas (Joseph) NORKUS

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

“BESTWA. TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal Yot* d., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r- 6 v. v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax! 416 249-7749

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

9

Buvo išvardinti pasitraukę mo
kytojai bei naujai įsijungę į mūsų 
tarpą ir paminėti svečiai, apsilankę 
praėjusiais mokslo metais: pianistas 
Daumantas Kiriliauskas, tautosaki
ninke Zita Kelmickaitė, Panevėžio 
vysk. J. Kauneckas ir solistė Skaid
re Jančaitė.

Užbaigė mokyklą 18 aštuntokų 
ir 9 OAC moksleiviai.

Brolis Petras Šarka, OFM, su
tiko dėstyti tikybą vyresniems kla
sėms.

Donata Puterienė perskaitė ižd. 
Ramunės Stravinskienės sudarytą 
finansinę apyskaitą. Pasirodo - di
džiausios išlaidos - algos auklėto
jams. Revizijos komisijos vardu, 
Jurgis Valaitis patvirtino, kad visos 
sąskaitos suvestos sąžiningai. Tėvų 

komiteto pirm. Jurgis Kuliešius pa
dėkojo visiems už darbą ir išvar
dino narius: Dalia Ažubalienė, Da
lius Butrimas, Andrius Paulionis, 
Romas Puteris, Gintaras Repečka, 
Paulius Šarūnas, Elona Punkrienė, 
Astra Tatarski, Julija Paliulis ir 
Kristina Dambaraitė-Janovich. Re
vizijos komisiją sudaro Jurgis Va
laitis, Marius Rusinas ir Raimondas 
Barakauskas.

Kazimieras Sanda žada padėti 
įvesti Maironio mokyklos tinklala- 
pį - "webpage”. Diskusijų metu 
buvo paaiškinta, kad priekinės mo
kyklos durys būna uždarytos dėl 
mokinių saugumo, kad svetimi ne
landžiotų mokyklos patalpose^. Su
sirinkimas baigtas kavute. Živilė

mailto:ajalexis@yahoo.com
mailto:senkus@sympatico.ca
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Maloniai kviečiame dalyvauti susitikime su
Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu g

užsienio lietuvių katalikų sielovadai /
prelatu EDMUNDU PUTRIMU I 

2003 m. lapkričio 20, penktadieni, 7 v.v.
Prisikėlimo parapijos salėje

I
 DALYVAUJANT

J.E. kardinolui A. J. BACKIUI 
ir

J.E. vysk. PAULIUI BALTAKIUI, OFM f

ŠVENTAJAM TĖVUI priėmus J.E. vyskupo Pauliaus 
Baltakio, OEM, atsistatydinimą iš sielovados lietuviams 
katalikams užsienyje pareigų, 2003 metų rugpjūčio 18 d. 
Lietuvos vyskupų konferencija pavedė prelatui Edmundui 
Putrimui tęsti rūpinimąsi užsienio lietuvių sielovada.
ATEIKITE susipažinti su L.V.K. atstovo užsienio lietuvių 
katalikams paskirtimi, rūpesčiais bei numatytais darbais.

2 PROGRAMOJE - J.E. kardinolo A.J. Bačkio sveikinimas,
1 J.E. vysk. P. Baltakio, OFM, žodis bei prelato E. Putrimo 
S pristatymas.

Rengėjai - Užsienio lietuvių katalikų sielovados
§ atstovo patariamasis komitetas

KLB tarybos suvažiavime Anapilyje lapkričio 8 d. pranešimų klausosi iš k.: A. Zubrickas (St. Catharines), at
stovai iš Sault Ste. Marie, viduryje - PLB v-bos narė G. Paulionienė, tarybos narys J. Karasiejus, Toronto 
apyl. pirm. D. Garbaliauskienė Nuotr. M. Stanevičiaus

TORONTO

B MONTREAL®

Anapilio žinios
- Lapkričio 12, trečiadienį, iš 

Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Angelė Lešinskienė, 84 m. 
amžiaus.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokos jau vyksta sek
madieniais po .9.30 v.r. Mišių kle
bonijos posėdžių kambaryje.

— Lapkričio 24, pirmadienį, 
kard. Audrys Bačkis lankysis Vasa
roje Gerojo Ganytojo misijoje ir 2 
v.p.p. dalyvaus VasagOs moterų bū
relio suruoštose vaišėse. Bilietai 
platinami po pamaldų salėje.

- Kard. Audrys Bačkis lanky
sis Anapilyje lapkričio 30, sekma- 
uieiiĮ ir i I v.r atnašaus Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje. Po 
Mišių rengiamos pabendravimo su 
kardinolu vaišės Anapilio salėje. 
Vaišėms bilietai platinami sekma
dieniais parapijos salėje, o šiokia
dieniais galima užsisakyti pas Re
giną Celejewską tel. 416 231-8832. 
Kainos: suaugusiems - po $10; vai
kams - po $2.50.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 21, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio salėje. Bilietai bus platinami 
parapijos salėje lapkričio 16 ir 23 
sekmadieniais. Telefonu bilietus 
galima užsisakyti iki lapkričio 27 d. 
pas Zitą Kružikienę 905 608-1153.

- Anapilio knygyne jau galima 
įsigyti dr. Č. Jonio meniškai pa
ruoštą mūsų parapijos deimantinės 
sukakties iškilmių vaizdajuostę.

- Mišios lapkričio 23, sekma
dieny 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už Ulbinų šeimą; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje lapkričio 22, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Antaną 
Aleliūną.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį Mirusių minė

jimo pamaldos 11.15 v. ryto. Visi 
parapijiečiai, kurie mirė šiemet, bus 
prisiminti mūsų maldose. Norintieji 
prisiminti anksčiau mirusius savo 
mylimuosius prašomi paskambinti 
klebonui iki šeštadienio ryto: 905 
270-3723.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokykla bus rodo

ma televizijoje per “OMNI 1 cable 
4”, programoje “Toli Arti”, šį šeš
tadienį, lapkričio 22, 11 v.r. ir kar
tojama antradienį, lapkričio 25, 
8.30 v.r.

- Lietuvos kardinolas A. J. 
Bačkis žada mus aplankyti lapkri
čio 29 d., 10.15 v.r.

- Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
13 d., mokyklos auditorijoje. Živilė

Lietuvos verslininkų dele
gacija, užbaigdama vizitą Kana
doje, lankėsi Toronte lapkričio 
16-17 d.d. susitikimams su įvai
rių sričių kanadiečiais. Lapkri
čio 16, sekmadienį, buvo su
rengtas priėmimas svečiams Pri
sikėlimo parapijos salėje. Ren
giniui vadovavo KLB valdybos 
vicepirmininkė visuomeniniams 
reikalams Irena Ross, pristačiusi 
visus verslininkus ir garbės sve
čius - Lietuvos ambasadorę Si
gutę Jakštonytę, antroji sekreto
rė atsakinga už ekonomiką Aud
ronę Žclnienę, garbės gcn. kon
sulą Harį Lapą. Žodį tarė dele
gacijos vadovas dr. Br. Lubys. 
Dalyvavo apie 60 lietuvių vei
kėjų, verslininkų ir įvairių orga
nizacijų atstovų. Dlv.

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - A. I. Kusinskiai, 
K. A. Ivanauskai; $50 - J. A. 
Kutkos.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmai Komunijai pasiruoši

mo pamokos vyksta sekmadieniais 
po 10.30 v.r. Mišių. Sutvirtinimo 
sakramentui pasiruošti pamokos 
prasidės lapkričio 30 d. tėvų ir vai
kų susirinkimu po 9.15 v.r. Mišių. 
Jei yra neužsiregistravusių vaikų, 
prašom juos atvesti tiesiai į pa
mokas.

- Parapijos jubiliejinių metų 
Sriubos vakaronė, kuri vyks šį sek
madienį, yra ypatinga tuo, kad 
šiais metais parapijai sueina 10 me
tų nuo sriubos valgyklų rėmimo 
pradžios. Todėl šiame renginyje da
lyvauja ir Vilniaus arkivyskupas 
kardinolas A. Bačkis, kuris sekma
dienį, 10.30 v.r. aukos Mišias, kon- 
celebruojant vysk. P. Baltakiui, 
OFM ir parapijos kunigams; 4 v. 
p.p. parapijos salėje dalyvaus sriu
bos vakaronėje.

- Pakrikštyti: Milda, Inos (Va
liulytės) ir Lino Gutauskų dukrelė 
ir Martin, Charles Edward, Irmos 
(Jurkevičiūtės) ir Mark Pepper sū
nus.

- Punske mirė Irena Staskevi
čienė, Irenos Matušaitienės bro
lienė.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
23: 8 v.r. už a.a. Vladą ir Martą Si
manavičius; 9.15 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.30 v.r. už 
Vėlinių novenai pavestas sielas, už 
a.a Aldoną Stadienę, už Lukošių ir 
Lukoševičių šeimų mirusius, už a.a. 
Angelę Kulnienę; 12 v.d už Bake- 
vičių šeimos mirusius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo išlaiky

mui Kalgario lietuvis Kęstutis Du
bauskas aukojo $20; Vladas Butkys 
- $50. Mūsų muziejus, archyvas ir 
biblioteka laikosi vien tik iš aukų. 
Todėl kviečiame visus, kuriems 
svarbu Kanados lietuvių veiklos iš
laikymas, paremti vienintelę insti
tuciją, kuri dokumentuoja tą veiklą.

Pranešimas. 2003 metais 
aukos paskirtos: Kauno ark. Vai
kų dienos centrams - $4,910; 
“Vilties Angelo” Vilniuje, “Šal
tinėlio” Marijampolėje, ir Rum
bonių Vaikų dienos centrams - 
$1,000; Šv. Merg. Marijos nepa
liaujamos pagalbos šv. Pranciš
kaus seselių vaikų iš asocialių 
šeimų stovyklai - $800; Dvasi
nės pagalbos jaunimo centrui 
Klaipėdoje - $500; Senelių glo
bos namams Žemaičių Kalvari
joje - $500. Iš viso $7,710.

Lietuvos “Caritas” fed. 
remti komitetas Toronte

A. a. Jono Dervaičio mir
ties metinių atminimui ir sesers 
a. a. Vincentos Kudzmienės 12 
metų mirties prisiminimui K. 
Dervaitienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A. a. Simui Kantui mirus, 
reikšdama nuoširdžią užuojautą 
Petrė Vitienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

KLB vicepirmininkė Irena Ross lapkričio 16 d. priėmime Prisikėlimo 
parapijos salėje pristatė Kanadoje besilankančius Lietuvos versli
ninkus Nuotr. R. Jonaitienės

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

ANAI* I L.Y J E
su orkestru "Major Music"

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

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

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

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

y

*

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

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
16 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
[ bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeniniai 
bei atskirieji sveikinimai yra rė
miniai. Jų kaina pagal užimamą 
plotą. Jais daugiausia naudojasi 
parapijos, organizacijos, institu
cijos'ir pavieniai asmenys. Svei
kinimas per laikraštį šiuo metu 
yra geriausias būdas pasiekti 
savo artimuosius ne tik išeivijo
je, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu iš
vengiama atvirukų siuntinėjimo, 
kuris pareikalauja daug laiko ir 
išlaidų.

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

$100 - Marija ir Jurgis Ast
rauskai, Genė ir Eugenijus Ku- 
chalskiai; $65 - Anelė Puterienė; $55
— Angelė Bungardienė, Hamilton, 
Ont.; $50 - Nelė ir Martynas Jonu- 
šaičiai, Algis ir Pajauta Kaziliai, Al
vina ir Vladas Ramanauskai, Adomas 
ir Kristina Biretos; $40 - Elena ir 
Herbertas Stepaičiai; $30 - Birutė 
Tamošiūnienė, Jonas Gimžauskas, 
Hamilton, Ont., Aldona ir Jonas Kut
kos, Welland, Ont.; $25 - Irena ir Po
vilas Girniai, Hamilton, Ont., J. J. 
Šarūnai, St. Catharines, Ont., Jadzė 
ir Jonas Stanaičiai, Hamilton, Ont., 
Elena ir Kazimieras Gudinskai, Ha
milton, Ont., Vanda ir Petras Šid
lauskai, Hamilton, Ont.; $20 - Marija 
ir Juozas Vaseriai, Adelė Dobienė, 
Irena Baltakienė ir sūnūs Linas, Vitas 
ir Algis, Birutė Abromaitienė ir dukra 
Angelė, Alfonsas ir Ona Budininkai, 
Hamilton, Ont., M. Rybienė ir vaikai, 
Hamilton, Ont., Regina Beržinienė, 
Hamilton, Ont., Ona Dementavičienė 
ir sūnus Vidas, Gražina Strimaitienė, 
Birutė ir Vladas Vytai; $15 - And
rius. Kristina, Gintaras, Ričardas Ga- 
pučiai, Hudson, Que; $10 - Lina Ei- 
nikienė, Monika Povilaitienė, Juzė 
Žulienė.

Stasės Burakienės įmonės “AMBER SVAJA”

š.m. lapkričio 18-20 d.d.,
Toronte, Exhibition Place, National Trade Center, Hall C, Booth No. 705.

“Mes eksponuosime naujoviškus ir įvairius gintarinius papuošalus, 
kuriuos galėsite NE TIK PAMATYTI, BET IR ĮSIGYTI“.

APSILANKYMAS parodoje yra NEMOKAMAS, jeigu užsiregistruosite 
www.impexshow.com/international/visitors.asp

ir jvesite pakvietimo kodą “LS3”. Iškilus klausimų dėl užsiregistravimo 
pasiteiraukite šiuo telefonu: 905 948-0470 ex. 241

įvyks s.m. lapkričio 23, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St. W.)

Dalyvaus ir kalbės Lietuvos karinių pajėgų 
KARININKAI

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras "ARAS”, 
vad. LILI JOS TURŪTAITĖS 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI

Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

KLB Toronto apylinkės 
visuotinis susirinkimas 

įvyks š.m. gruodžio 2, antradienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino menėje 

(1573 Bloor Street West)
Mielai kviečiame ir raginame dalyvauti visus tarybos 
narius, organizacijų, parapijų pirmininkus, meno 
sambūrių atstovus bei visus bendruomenės narius.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 16 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 200 svečių. 
Pranešimą padarė LN kultūros ko
misijos narė J. Jatinaitė. Svečių 
knygoje pasirašė S. Sadauskas iš 
Stoney Creek, Ont.

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

- LN Kultūros komisija lap
kričio 16 d. svarstė ateities veiklos 
planus. Numatyta 2004 m. surengti 
lietuviškų filmų festivalį, bent du 
įžymių Lietuvos menininkų rečita
lius, sekmadienio popietes paįvai
rinti jaunų talentų programomis. 
Svarstyta galimybė į Kultūros ko
misiją įtraukti daugiau naujų atei
vių. Pasitarime dalyvavo 12 Kultū
ros komisijos narių ir LN vicepir
mininkas E. Steponas.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Tai proga jaukioj 
lietuviškoj aplinkoj pabendrauti. 
Veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams $40 aukojo 

a.a. S. Matulevičienės ir a.a. V. 
Aleknevičienės atminimui L. Bal
sienė.

- Lapkričio 5 d. slaugos namų 
gyventojams meninę programą 
atliko D. Radtke ir D. Viskontienė, 
lapkričio 6 d. koncertavo pianistė L 
BeresneviČienė ir smuikininkas T. 
Floloback. Taip pat anksčiau slau

gos namų gyventojus yra linksminę 
sol. L. Turūtaitė ir V. Mašalas bei 
“Dainos” choras. Nuoširdžiai dėko
jame visiems atlikėjams, suteiku
siems daug malonių akimirkų šių 
namų gyventojams.

- Labdaros slaugos namuose 
lapkričio 30, sekmadienį, rengia
mas rankdarbių ir skanėstų išparda
vimas Kalėdoms. Veiks nuo 9 v.r. 
iki 5 v.p.p. Pelnas skiriamas Slau
gos namų koplyčios įrengimo išlai
doms padengti.

- Besidomintys Slaugos na
mais informaciją galite gauti inter
nete www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už para
mą. Aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W„ Toronto, ON, 
M6P 1A6.

Vaikų savaitraščiui Kregž
dutė $100 aukojo N.N.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo: $200 - P. V. Jankaičiai; 
$40 - nežinomas geradaris.

A. a. Stasiui Markauskui 
mirus, reikšdami nuoširdžią už
uojautą žmonai Elenai Markaus
kienei ir dukrai su šeima, Stasė 
ir Vytautas Liuimos Tėviškės ži
buriams aukojo $50.

KLK moterų dr-jos Mont- 
realio skyriaus metinė šventė bus 
paminėta š.m. gruodžio 7 d. Aušros 
Vartų parapijoje. 11 vai. šv. Mišios 
bus aukojamos už gyvas ir mirusias 
nares. Po Mišių klebonijoje - susi
rinkimas, Birutės Vaitkūnaitės-Na- 
gienės paskaita bei vaišės. Kviečia
me atsilankyti.

Montrealio Baltiečių filatelis
tų klubas rengia metinę parodą 
Balt-Ex-XlV š.m. lapkričio 29-30 
d.d. nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro Šv. Jono Estų parapijos sa
lėje, 4345 Marcie Avė. Lankytojai 
kviečiami atsinešti savo pašto ženk
lų rinkinius. Bus galima pasikeisti 
ženklais, parduoti ar aptarti. Įėjimas 
ir vaišės nemokamai. D.S.

Aušros Vartų parapijos pie
tūs įvyko lapkričio 9 d. Parapijos 
komiteto narys Bronius Niedvaras 
pasveikino beveik 200 susirinkusių 
parapijiečių bei svečių ir pristatė 
programą atliekantį dainos vienetą 
“Melodiją”, kuriam vadovauja ir 
akompanuoja Aleksandras Stanke
vičius. _ Andrėja Celtoriūtė-Beniu- 
šienė, Živilė Jurkutė-Blainey, Dai
va Jaugelytė-Zatkovic, Rytis Bulo
ta, Haroldas Celtorius bei Alfredas 
Pališaitis, padainavę šešias dainas, 
ilgais plojimais buvo iškviesti dar 
vienai dainai. Šilčiausių ir ilgiausių 
katučių sulaukė Rytis Bulota, kuris 
labai švelniai su gitara bei ansamb
lio pritarimu atliko Aš verkiau pari
mus. Toliau buvo paskelbti didžio
sios loterijos laimėtojai. Tarp pini
ginių laimikių buvo ir Alvyros Po- 
vilaitienės paveikslas, kurį laimėjo 
kredito unija “Litas”. Net keli lai
mėtojai savo piniginius prizus pa
aukojo parapijai. Vyko gausios ir 
skanios vaišės, kurias paruošė para
pijos komiteto narė Janina Blauz- 
džiūnienė su talkininkėmis, buvo 
pilstomas ne tik vynas, bet ir Vikto
ro Lukošiaus pagamintas bei pa
dovanotas alus. Pietų metu veikė 
dar kita loterija, kurioje buvo net 
šimtas laimikių.

Lapkričio 12 - 13 d.d. Mont
realio Palais dės Congres vyko 
“Export Forum 2003”, Prekybos 
mugė, skirta Kvebeko eksportams 
paskatinti. Mugėje dalyvavo keletas 
užsienio šalių, tarp jų ir Lietuvos 
Pramonininkų konfederacijos pen
kiolikos narių delegacija. Šią grupę 
pasitiko ir palydėjo Lietuvos amba
sadorė Kanadai Sigutė Jakštonytė ir 
ambasados darbuotoja Audronė 
Želnienė. Oficialaus atidarymo me
tu vienoje paskaitų salėje apie Lie
tuvą ir jos galimybes prekybai 
trumpai kalbėjo Lietuvos Pramoni

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Užsienio lietuvių sielovada
Šventajam Tėvui priėmus J. 

E. vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, atsistatydinimą iš sielova
dos lietuviams katalikams užsie
nyje pareigų, 2003 metų rugpjū
čio 18 d. Lietuvos vyskupų kon
ferencija pavedė prelatui Ed
mundui Putrimui tęsti rūpinimą
si užsienio lietuvių sielovada. 
Sudarytas užsienio lietuvių kata
likų sielovados delegato pataria
masis komitetas, kurio garbės 
pirmininkas yra vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Kadangi delega
to veiklos bazė bus Toronte, 
darbą pradedant komiteto bran
duolys sudarytas iš torontiečių 
bei hamiltoniečių, tačiau artimo
je ateityje planuojama komiteto 
sudėtį praplėsti, įjungiant atsto
vus iš bendruomenių už Ontario 
bei Kanados ribų. Šiuo metu ko
mitete dalyvauja: Daina Baro- 
naitienė, Regina Choromansky- 
tė, Rūta Girdauskaitė, Lina Ku- 
liavienė, Mindaugas Navickas, 
Giedra Paulionienė, Vaida Pet
rauskienė, Monika Povilaitienė, 
Daina Puterienė, Dalia Rocca, 
Raimondas Smolskis, Matas 
Stanevičius, Ilona Turczyn, Da
lia Viskontienė ir Valdas Žu
kauskas. Šių metų lapkričio 28, 
penktadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
parapijos salėje rengiamas susi
tikimas su Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatu užsienio 
lietuvių katalikų sielovadai pre
latu Edmundu Putrimu dalyvau
jant J.E. kardinolui A.J. Bačkiui 
ir J.E. vyskupui Pauliui Balta
kiui, OFM. Visuomenė kviečia
ma susipažinti su L.V.K. dele
gato užsienio lietuvių katali
kams paskirtimi, rūpesčiais bei 
numatytais darbais. Programoje 
- J.E. kardinolo A.J. Bačkio 
sveikinimas, J.E. vysk. Baltakio 
žodis, prelato E. Putrimo prista
tymas. RG

ninkų konfederacijos bei “Ache- 
mos” pirmininkas Bronislavas Lu
bys (turbūt pirmą kartą lietuvių 
kalba girdėta šiuose rūmuose). Jo 
kalbą vertė T. Misiūnas, taip pat iš 
Jonavos “Achemos”. Tarp kitų bu
vo atstovaujamos “Lifosa”, “Vil
niaus Vingis, “MG Baltic”, “Vaka
rų skirstomieji tinklai”, “Plungės 
Jonis JSC”. Pasibaigus šiai mugei, 
delegacija išvyko į Otavą ir To
rontą. R.p.

Sv. Kazimiero parapijos ži
nios. Šv. Elzbietos draugijos kelio
nės komitetas, kurį sudaro Albina 
Astrauskienė ir Vendą Ruzgaitienė, 
suorganizavo ekskursiją autobusu 
trečiadienį, lapkričio 12, į Prescott 
ir Smithfalls, Ont. Keleiviams pasi
sekė - oras buvo pavasariškas, tad 
turistai vaikščiojo lengvai apsiren
gę. Autobusas sustojo “Factory 
Outlets” Prescott mieste. Moterys 
galėjo nusipirkti importuotų “cash- 
mere” megztinių ar šilkinių šalikų 
bei pirštinių žiemai. Vyrai taip pat 
pirkosi drabužių, gražių baltinių iš 
“Hathaway Outlet”. Visiems buvo 
įdomu apžiūrėti Hershey šokolado 
fabriką Smithfalls mieste ir parsi
vežti dovanų namo. V.L.

DALIUS BULOTA, 
Ryčio ir Vilijos Bulotų sūnus, šie
met baigė Montrealio universitetą 
įsigydamas “Bachelor’s Degree In
dustrial Design” srityje. Oficialus 
diplomo įteikimas įvyko spalio 25 
d. Dalius yra veiklus Montrealio 
lietuvių tarpe. Jis dirba su jaunes
niais skautais ir priklauso Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungai. Jis yra 
dalyvavęs dviejuose Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresuose kaip Ka
nados atstovas (Australijoje ir Vo
kietijoje). Tęsia toliau darbą su 
Montrealio jaunimu ir padės rengti 
Jaunimo kongresą, kuris įvyks' Ka
nadoje 2006 ar 2007 metais.

IEŠKOME auklės 18 mėn. ber
niukui Kipling ir Eglinton rajo
ne. Skambinti vakarais Žibutei 
tel. 416 207-0819.

IŠNUOMOJAMI du kambariai, 
virtuvė, vonia vienam ar dviem 
asmenim. Skambinti tel. 416 543- 
3246.

PARDUODU lietuviškos enciklo
pedijos pilną komplektą ir lietu
višką rašomą mašinėlę. Skambin
ti Alfredui tel. 905 799-7578.

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

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

http://www.impexshow.com/international/visitors.asp
http://www.labdara.ca

