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Juodąjį kaspiną prisiminus
Baltijos kraštai įvairiais būdais penkis dešimt

mečius kovojo už savo nepriklausomybes, kurias prara
do 1940 metais. Baltiečiai išeiviai toje kovoje atliko tai, 
ko jokiu būdu nebūtų galėję atlikti komunistinio režimo 
spaudžiami ir persekiojami okupuotose tėvynėse likę 
kovotojai.

L
IETUVOS, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą nepripažinimas Vakaruose baltie- 
čiams sudarė stiprų pagrindą, virto tyliu paskati
nimu tarti tiesos žodį pasauliui. Tai ir buvo daroma. Va

karų vadovams ir diplomatams baltiečių teisės ir jų ko
vos byla nebuvo svetimas dalykas. Tačiau belstis į pla
čiąją visuomenę buvo kur kas sudėtingiau. Daugelis ei
linių žmonių net nežinojo ir nesigilino, kas iš viso kal
ba, nežinojo, kur yra tie pavergtieji kraštai; ne vienas 
net naiviai galvojo apie tų kraštų žmones, kurie nesuge
ba išsirinkti geresnės valdžios ir dėl to kenčia ir šaukia
si vakariečių pagalbos... Visko būta, visko girdėta. 
Daug berta žodžių kaip žirnių į sieną. O plačioji žinia- 
sklaida buvo neprieinama dėl milžiniškų kainų ar ir dėl 
skelbiamų problemų turinio, kuris kitokio gyvenimo ne- 
patyrusiems buvo beveik nesuprantamas, taipgi ir ne
įdomus. Didesnio beldimosi pasisekimo susilaukė vaka
riečiams labiau pažįstamas ir praktikuojamas išraiškos 
būdas - tai demonstracijos. Pradėta su jomis gana kuk
liai, bet gana greitai, veiklon jungiantis ir naujajai išei
vijos kartai, dalyvių, plakatų, vėliavų gausa kasmet au
go. Prie baltiečių ėmė jungtis ir kitos tautybės. Tada jau 
žygiuota ir kalbėta visų pavergtų tautų vardu. Demonst
rantų masės susilaukė ir žiniasklaidos dėmesio, miesto 
vadovų bei parlamentarų kalbų, pagyrimų, padrąsinimų.

ALTAJAM karui įsiplieskus, amžino atminimo 
JAV prezidentui R. Reaganui viešai ir drąsiai išta- 
rus tiesos žodį apie Blogio imperiją, buvo sparčiau 

pradėtas įdienos šviesą vilkti ilgai slapstytas arba kitaip 
įvardytas Ribbentropo-Molotovo prieš 65 metus pasira
šytas niekšingas suokalbis pavergti niekuo nenusikaltu
sias, neutralumą paskelbusias valstybes - Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Šio suokalbio datą (rugpjūčio 23) išeivijos 
baltiečiai taikliai pavadino Juodojo kaspino diena. Ir 
nuo tada buvo pradėta kasmet tą dieną minėti ekumeni
nėmis pamaldomis, eisenomis didmiesčių gatvėmis, 
kalbomis prie laisvę simbolizuojančių paminklų, žydin
čių vainikų padėjimais už kritusius laisvės kovotojus. 
Toji veikla išjudino ir visus kitus, kuriems laisvės sam
prata jokių abejonių nekėlė. Metinės demonstracijos tę
sėsi iki Blogio imperijos griuvimo ir simbolinio Baltijos 
kelio nuo Vilniaus iki Talino sujungtų rankų grandine 
ištiesimo. Laisvė!.. Kaip stebuklas, kaip prisikėlusi Pi
lėnų didvyrių dvasia. Džiaugsmo ašaros pavirto vienu 
vieninteliu žodžiu: laimėjome. Viskas baigta, ir gyveni
mas pradėjo riedėti, kovos ginklus sudėjus muziejuose. 
Ir šiandien kyla klausimas, ar ne per anksti aprimome? 
Mat kasmet vis aštriau ryškinasi laisvę atgavusių ir ja 
besidžiaugiančių žmonių išsiblaškymas po ankštas savo 
vieteles, kuriose bendrieji tautos reikalai pradeda nu
blankti prieš smulkius asmeninius. Toks tautinis apsil- 
pimas ar, kaip sakoma, pilietinis nesubrendimas atveria 
angas ir tiems, kuriems lietuvių tautos stiprybė ir vieny
bė nepageidaujama. Tartum vėl driekiasi tas Juodasis 
kaspinas primindamas, kaip greitai gali viskas pasikeis
ti, jei budėjimą prarasime; kaip vėl gali pasirodyti sutar
čių ir neutralumų menkavertiškumas didiesiems sie
kiant savo tikslų, kovojant su priešu, jungiančiu net ir 
neidėjinius draugus, kaip tai atsitiko Antrojo pasaulinio 
karo metu naciams ir bolševikams bendraujant. Atsi- 
mintina ir tai, kad dažnai atsargumas yra didesnė verty
bė už pasitikėjimą. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Trūksta gydytojų
Ateityje bus sunkiau ir ka

nadiečiams peržengti sieną į 
JAV. Kol kas įvažiavimui iš Ka
nados į JAV nereikalaujama pa
sų, bet JAV sienų apsaugos pa- 
sekretorius Asa Hutchinson sa
ko, kad tai gali pasikeisti, pri
imant siūlymus JAV komisijos, 
kuri tyrinėjo Rugsėjo 11-tos iš
puolius prieš JAV. Jau nuo šių 
metų pradžios buvo pakeistos 
įvažiavimo taisyklės kai kurių 
kraštų žmonėms. O nuo šių me
tų rugsėjo 30 d. keliautojai iš 22 
Europos valstybių ir keliautojai 
iš Australijos, Brunei, Japonijos, 
Naujosios Zelandijos ir Singa
pūro turės turėti su savim pasus, 
kuriuos tikrins specialūs auto
matai. Tokių pasų reikės ir vai
kams. Taip pat skaitmeniniu bū
du bus daromi šių į JAV atvyku
sių keliautojų pirštų nuospaudai 
ir nuotraukos. Ateityje gali to 
reikalauti ir iš kanadiečių. JAV 
piliečiams, įvažiuojantiems į 
Kanadą, ųereikia pasų.

Kanados gydytojų draugi
ja (CMA) surengė savo metinį 
suvažiavimą Toronte. Spaudos 
konferencijoje kadenciją bai
giantis draugijos pirm. dr. Sunil 
Patel sakė, kad Kanada turėtų 
išleisti 1 bilijoną dolerių per 
ateinančius penkerius metus, jei 
nori išvengti gydytojų trūkumo 
ir sutrumpinti dabartinę ilgą pa
cientų eilę, laukiančią tam tikrų 
ligų gydymo. Nustatyta, kad jau 
dabar yra trūkumas gydytojų, 
slaugių ir technikų ypač šiose 
srityse: sąnarių perstatymo, šir
dies kraujagyslių apėjimo ir vė
žio. Draugija nori, kad Otava 
sudarytų fondą ir komisiją, kuri 
spręstų, kaip pinigai turi būti iš
leidžiami. Dalis pinigų būtų 
skirta vietų padauginimui Kana
dos universitetų medicinos fa
kultetuose. Norima iki 2007 me
tų padidinti priimamų į pirmąjį 
medicinos kursą skaičių nuo 
2200 iki 2500 studentų. Iš 30

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šią vasarą Čikagoje įvykusios dvyliktosios tautinių šokių šventės gražus vaizdai ilgai liks šokėjų ir žiūrovų
prisiminimuose Nuotraukos M. Karaliaus

Keliai ir kryžkeliai ALFONSAS NAKAS
Prieš 60 metų išbėgom nuo raudonojo maro keliais, kuriais ėjo daugelis 

mūsų tautiečių ir gyveno svečiose šalyse
Kai sėdu šį nostalgišką 

žiupsnį prisiminimų rašyti, yra 
paskutinė 2004 metų liepos die
na. Mintimis grįžtu į 1944-jų lie
pos 19-tą, kada, rytui auštant, ma
no traukinys paliko Virbalį ir už 
minučių sustojo Eitkūnuose. Tai 
jau “už sienos”, jau Vokietija!..

Buvau 23 metų jaunuolis. 
Prieš mėnesį gavęs Vilniaus su- 
aug. gimnazijos baigimo atesta
tą (dėl ligos, vėliau dėl karo, 
normaliai g-jai peraugęs, Vil
niuje mokiausi dirbdamas). 
Atestato galėjau ir negauti. Mat, 
daug negalvodamas, 1944 metų 
pradžioje, užsirašiau į gen. Ple
chavičiaus karo mokyklą. Tik 
porai savaičių iki mokslo metų 
pabaigos likus, išvažiavau į Ma
rijampolę. Ten radau didžiausią 
netvarką, tiesiog chaosą. Nė uni
formos negavęs, vieną ar dvi 
naktis ant šiaudais apkreiktų 
grindų permiegojęs, protingo ka
rininko patartas, sugrįžau baigti 
gimnazijos ir tęsti darbą geležin
kelių valdyboje. Brendo svajo
nės kantriai laukti karo pabai
gos, universiteto atidarymo, sto
ti įjį literatūros studijuot.

* * *
Žaliais vainikais apsidangs- 

tė Vilniaus išgarsintos liepos. 
Sukvipo balti ir melsvi alyvų 
žiedai. Sovietų lėktuvai Vilniaus 
nebombardavo. Žinojom, kad 
frontas artėja, bet vijome šalin 
klaikias mintis apie jų grįžimą.

Deja, tą šiltą, žiedais pakvi
pusį pavasarį realybė greit ėmė 
rodyti savo nasrus. Ir kaip tik vi
sa tai pirmiausia patyrėme mes, 
geležinkelių valdybos tarnauto
jai. Mat, birželio gale, mus už
plūdo Minskas. Didelė, gausi 
tarnautojais, buvo Vilniaus gele
žinkelių valdyba, veikusi tik 
Lietuvos teritorijoje, o Minsko 
v-ba turbūt aprėpusi ir didelius 
Rusijos plotus. Tai per Vilnių 
atriedėjo kelių kilometrų kara
vanas sunkvežimių su baldais ir 
visokia raštinių manta, su šim
tais lengvųjų mašinų, su visokio 
rango tarnautojais vokiečiais. 
Jie užtvindė kelias gatves apie 
geležinkelių v-bos rūmus ir ban
dė šį tą į mūsų rūmus tempti.

Toks vokiečių geležinkeli
ninkų antplūdis iš Minsko vil
niečiams buvo ženklas, kad so

vietai artėja, kad jie ilgai ne
truks čia ateiti. Visą Vilnių ap
ėmė panika.

Diena - kita, ir Vilniaus g- 
lių v-bos tarnautojai buvome pa
raginti trauktis į Kauną, kur vei
kė mažesnio rango valdyba, ten 
imtis darbo ir laukti naujų nuro
dymų.

Vilnių palikau liepos 3, pa
vakary. Su uniforminiu švarke
liu bei kepure. Stovėjau ant atvi
ro vagono platformos. Grupelės 
lenkiukų, stovinčių pagelžkely, 
kėlė kumščius, kažką šūkavo.

Iš liepos 3 į 4-tą naktį pra
leidau Palemone. Vyko pirmasis 
didelis Vilniaus bombardavi
mas. Iš apie 90 km nuotolio ne
girdėjom trenksmų, bet regėjom 
pašvaistes.

Kai Vilniuje mūsų viršinin
kai vokiečiai liepė trauktis į 
Kauną, tai Kaune labai nuolan
kiai ragino evakuotis į Vokieti
ją. Nebijokite, sakė, jūsų niekas 
nesulaikys pasieny apkasų kasti, 
nes jūs visi labai reikalingi Rei
chui, jo geležinkeliams. “Alle 
Raeder mussen rollen fuer den 
Sieg!..” Kaip gi kitaip!

Kaunas diena dienon tuštė
jo. Tik kauniškiai ne tiek bėgo į 
Virbalį, kiek į Šiaulius ir Žemai
tiją. Tai patyriau porą dienų 
padykinėjęs Kaune, važiuoda
mas, per Radviliškį, į Panemu
nėlio stotį, kad iš ten, pėstute, 
pasiekčiau gimtąjį kaimą, Ru
džius.

Tėviškėje manęs laukė bro
lis Vytautas išskėstom rankom. 
Buvo nupjauti dideli dobilų plo
tai, kaitri saulė baigė juos džio
vint, reikėjo suvežti į klojimą. 
Keletą dienų padirbėjom išsijuo
sę, ir klojimas prisipildė. Brolis 
vis kalbėjo: “Gyvulėliai tai žie
mą nebadaus!..” Po daugelio 
metų, jau Amerikoj, sužinosiu, 
kad Kamajus nusiaubė frontas, 
sunkiai sužeidė mūsų Motiną, o 
klojimas (su dobilais) supleškė
jo iki pamatų...

Kai liepos vidury iš tėviškės 
sugrįžau į Kauną, jis jau buvo 
beveik tuščias. Tuščias nuo kau
niečių, netuščias nuo bėglių ir 
vokiečių karių. Veikė keli kinai, 
bet jau vokiečių filmai be lietu
viškų tekstų. Lankiau kelis pasi
likusius savo viršininkus iš Vil

niaus g-lių v-bos, kurie, kartu su 
keliais vokiečiais, vis teberagino 
vykti Vokietijon. Vis žadėjo 
man ten duoti tokį pat darbą, 
kaip dirbau v-boje, nepaklaus- 
dami, kuo aš v-boje buvau. Kau
no gatvėse sutikau Salomėją 
Narkėliūnaitę, su kuria teks pa
laikyti ryšį, kad ir labai silpną, 
iki jos mirties.

Kai jau iš labai tuščio Kau
no nutariau trauktis į Virbalį, 
buvo liepos 16-ta. Tą pavakarę 
iš stoties išmontavo įrangas, iš
vežė visus baldus. Kauną pali
kau ir Virbalyje atsidūriau lie
pos 17-tą. Važiavom su valdy
bos kolega Jonu Griškevičium, 
abu vienmečiai. Su rūpesčiais 
veiduose vyko ir ne geležinkeli
ninkai. Jie baiminosi, kad bus 
paimti apkasų kasti. Mes, g-lių 
tarnautojai, turėjome teisę Vo
kietijon imti ir savo artimus gi
mines. Tad vagone su Jonu “su
sigiminiavo” prof. Igno Malėno 
3 asmenų šeima, o aš, porai va
landų, turėjau “pusbrolį”, ats. 
kpt. Vladą Kukučionį. Bet Vir
balyje jis susirado kiek pana
šesnį “pusbrolį”.

Parą su trupučiu Virbalyje 
slampinėdami, su Jonu ėmėm 
pinti planus trauktis į Žemaitiją 
ir eit kariauti. Išvykimo Žemai
tijon valandas vis keliant toliau, 
taip ir atsidūrėme Eitkūnuose 
liepos 19-tos paryčiu. Mums va
žiuojant per Rytprūsius, baron, 
pulk, von Stauffenberg padėjo 
bombą prie Hitlerio kojų. Gele
žinkelis buvo apstatytas gink
luotom sargybom. Užtat man 
lengva iš Lietuvos pasitraukimo 
datą prisiminti, nes ją, bent kas 
penkmetį, mini didžioji pasaulio 
spauda.

Atvykę į Breslau, jau rado
me keliolika traukinių su Lietu
vos bėgliais. Tada pajutome, 
kad išbėgom ne pirmieji, kad 
būta už mus dar “bailesnių”... 
Tik tuomet su Jonu Griškevi
čium apsiraminom.

* * *
Geležinkelių valdyboje bu

vau priešlėktuvinės apsaugos 
inspektorius, su II klasės bilietu 
visiems Lietuvos g-lių ruožams. 
Silezijos Mittelwalde, kaip ža- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

“Baltijos kelio” 15-metis
Vilniaus Katedros aikštėje 

rugpjūčio 23 d. buvo paminėtos 
Baltijos kelio 15-tosios metinės. 
Skambant istorinei Baltijos ke
lio dainai, perduodami vieni ki
tiems gėlių puokštę nuo Gedi
mino kalno iki Katedros aikštės 
nunešė jaunuoliai, kurie prieš 15 
metų dalyavo Baltijos valstybes 
jungiančioje gyvoje 1.5 mln. bal
tiečių grandinėje būdami dar 
vaikai. Nuo Gedimino bokšto 
nutiesta ilgiausia Lietuvoje - 
850 metrų ilgio trispalvė, kurią 
laikė šimtai žmonių.

Tautiniais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės ir šventinė
mis uniformomis apsirengę ka
riai nešė simbolinę gyvų lauko 
gėlių puokštę. Prie juosta ap
juostos Arkikatedros trijų pa
grindinių Lietuvos tikėjimų (ka
talikų, evangelikų liuteronų ir 
stačiatikių) vadovai pakvietė vi
sus ekumeninei maldai. Iškilmių 
dalyviai sukalbėjo “Tėve mūsų”. 
Skambant Arkikatedros bokšto 
varpams, atneštoji gėlių puokštė 
buvo išvežta Baltijos keliu iki 
Saločių pasienio perėjimo punkto 
prie sienos su Latvija.

Seime vyko minėjimas, at
virų durų valandos galerijos lan
kytojams, surengta paroda “Bal
tijos kelias - 15” Lietuvos 
miestų ir rajonų atstovai puokštę 
perdavė vieni kitiems beveik 
pusšimtyje vietų, kur 1989 m. 
stovėjo Baltijos kelyje, vyko jų 
organizuoti renginiai. Demonst
racija “Baltijos kelias” buvo su
rengta minint stalininės Sovietų 
Sąjungos ir nacių Vokietijos pa
sirašyto vadinamojo Molotovo- 
Ribentropo pakto ir jo slaptųjų 
protokolų, kuriais neteisėtai pa
sidalino Baltijos kraštus, 50- 
ąsias metines. Slapti sandėriai 
sudarė sąlygas sovietams pusei 
šimtmečio okupuoti Baltijos 
valstybes ir paskirti jose mario
netines vyriausybes, primena 
ELTA.

Priimtas finansavimo 
kontrolės įstatymas

Rugpjūčio 23 d. Lietuvos 
seimas neeilinėje sesijoje pritarė 
Politinių partijų ir politinių vajų 
finansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatymo projektui, dėl 
kurio buvo pateiktos kelios de
šimtys pasiūlymų. Aršiausios 
diskusijos svarstant įstatymo 
projektą vyko dėl konservato
riaus Andriaus Kubiliaus pasiū
lymo uždrausti politinę reklamą 
televizijoje. Prieš savaitę šiai 
nuostatai pritarę, parlamentarai 
apsigalvojo ir kelių balsų per
svara šį siūlymą atmetė, praneša 
ELTA-LGTIC.

Tarptautinės su korupcija ko
vojančios organizacijos “Trans
parency International” Lietuvos 
skyrius ir Lietuvos žurnalistų 
sąjunga reklamos uždraudimą 
įvertino kaip skubotą ir neužtik
rinantį politikų finansavimo 
skaidrumo. įstatymo projektas 
papildytas pasiūlymu vyriausy
bei iki 2005 m. parengti teisės 
aktų, nustatančių draudimo 
skelbti politinę reklamą radijo ir 
televizijos programose projek
tus. įvairiais būdais skelbiama 
politinė reklama turės būti pa
žymėta ir aiškiai atskirta nuo ki
tos skelbiamos informacijos.

Naujuoju įstatymu, kuris įsi

Šiame numeryje
Juodąjį kaspiną prisiminus

Gyvenimas pradėjo riedėti, kovos ginklus sudėjus muziejuose
Keliai ir kryžkeliai

Jūsų niekas nesulaikys pasieny apkasų kasti
Lietuva svarbi Rusijai

Naujam Lietuvos prezidentui yra būdingas taktiškumas
Išeivijos sielovados veikla

Kai kur kunigai sensta, parapijos mažėja, gresia jų likvidavimas
Pasvalio krašto kraitis

Tai savaime suprantama dvasinė duona ir druska
Legendinė Lietuvos dukra

Nevengė ir nebijojo sakyti į akis tiesos 
Natūralus sveikimas

Viską nulemia valia, sąžinė, teisingumas, geranoriškumas

galios rugsėjo 10 d. prezidentui 
jį pasirašius, fizinių ir juridinių 
asmenų partijoms bei politi
niams vajams suteikiamų aukų 
dydis bus ribojamas. Tiek priva
tūs asmenys, tiek įmonės politi
kams kasmet galės skirti ne dau
giau kaip po 37,500 litų. įsiga
liojus įstatymui, politikai nebe
galės priimti anoniminių aukų. 
Taip pat bus ribojamos išlaidos. 
- kiekvienas kandidatas į prezi
dentus ar seimo rinkimuose da
lyvaujanti partija galės vajui iš
leisti ne daugiau kaip 3.8 mln. 
litų.
Komisija nerado pažeidimų

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija rugpjūčio 19 d. baigė 
tirti ir teigė neįžvelgusi etikos 
pažeidimų seimo vicepirminin
ko liberalcentristo Gintaro Ste
ponavičiaus, Liberalų ir centro 
frakcijos seniūno Eligijaus Ma
siulio bei parlamentarų Raimun
do Palaičio ir Klemenso Rimše
lio veiksmuose. Seimūnų veiks
mus įvertinti paprašė seimo an- 
tikorupcijos komisija, ištyrusi 
teisėsaugos pareigūnų pateiktą 
medžiagą apie galimą politikų 
kyšininkavimą.

STT pareigūnai įrašė šių po
litikų telefoninius pokalbius su 
“Rubicon group” valdybos pir
mininku Andriumi Janukoniu. 
Jie kalbėdavosi su juo apie pri
imamus įstatymus, jam rūpinčių 
problemų sprendimą kai kuriose 
savivaldybėse. Etikos komisija 
seimo narių veiklą tyrė ilgiau 
kaip tris savaites.

Sudaryta koalicija
Kaune rugpjūčio 20 d. įvy

ko Socialdemokratų ir Naujo
sios sąjungos partijų tarybų po
sėdis, kuriame nutarta sudaryti 
Algirdo Brazausko ir Artūro 
Paulausko koaliciją “Už darbą 
Lietuvai” bei patvirtinti bendrą 
kandidatų sąrašą į seimą. Ir A. 
Brazauskas, ir A. Paulauskas 
pripažino, kad sunkiai sukurta 
bendra jų vadovaujamų partijų 
koaliciją artėjančiuose seimo 
rinkimuose į seimą tikisi gauti 
gerokai daugiau vietų, negu jie į 
rinkimus eitų atskirai.

Socialdemokratų. ir Naujo
sios sąjungos koalicija norėtų 
gauti 50 vietų seime, o pagrindi
ne konkurente šiuose rinkimuo
se įvardijo Darbo partiją. Social
liberalai džiaugėsi pavykusia su
tartimi, o socialdemokratai ne 
tik neslėpė nusivylimo būsima 
koalicija, bet ir užsiminė apie 
partijos skilimą. Kai kurie jų pa
siryžę atkurti buvusią partiją, 
jeigu po seimo rinkimų paaiš
kės, kad socialliberalų vadovui 
Artūrui Paulauskui jau paruoštas 
LSDP primininko postas. Kiti 
ministerio pirmininko Algirdo 
Brazausko partiečiai teigė svars
tą galimybę palikti partiją ir 
prieglobsčio ieškoti populisti
nėje Darbo partijoje. (LGTIC)

Politikų ir partijų 
populiarumas

Naujausios “Baltijos tyri
mų” apklausos duomenimis, po 
pasibaigusių prezidento bei Eu
ropos parlamento rinkimų tik 
dviejų politikų vertinimai nežy
miai pagerėjo - R. Pavilionio ir 
J. Veselkos. Keturių populia
riausių veikėjų vertinimai liko

(Nukelta į 3-čią psl.)
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SPAUDOS BALSAI

Lietuva svarbi Rusijai
Rusijos laikraščio samprotavimai apie rinkimus Lietuvoje

Kaune atremontuojamą pa
minklinę Kristaus Prisikėlimo 
šventovę birželio 30 d. aplankė ar
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
ir Kauno meras Arvydas Garbaravi- 
čius. Tikimasi, kad pagrindiniai at
statymo darbai bus užbaigti š.m. 
lapkritį, ir šventovė galės būti pa
šventinta minint 70-ąsias kertinio 
akmens pašventinimo metines. Šie
met atlikta darbų beveik už 600,000 
litų, tinkinčiųjų suaukota per 100,- 
000 litų. Atstatymui išleista apie 10 
mln. litų, apie pusė iš jų - aukotojų 
lėšos. Iš Kauno miesto biudžeto 
2001-2002 m. skirta 50,000, 2003 
m. iš Savivaldybės privatizavimo 
fondo - 100,000 litų. Valstybė at
statymo darbus parėmė 4.75 mln. 
litų, vyriausybei paduotas prašymas 
dar 4 mln. litų, darbams užbaigti.

Pal. Jurgio Matulaičio atlai
dai Marijampolėje prasidėjo liepos 
11 d., jo beatifikacijos metinių mi- 
nėjmu. Votyvos Mišias laikė kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC. Pamoksle 
jis palygino pal. Jurgį Matulaitį su 
gailestinguoju samariečiu. Kun. 
Aliulis priminė, kad J. Matulaičio 
kanonizacijos procese esminė žmo
giškojo darbo dalis jau atlikta - iš
tirti visi palaimintojo raštai, ap
klausti liudytojai. Šiuo klausimu la
bai daug rūpinosi ir rūpinasi Len
kijos katalikai. Po votyvos Mišių į 
baziliką atvyko jų net 400 lenkų 
maldininkų, kurie kasmet pakeliui į 
Vilniaus Aušros Vartų šventovę su
stoja Marijampolėje melstis. Jie pa
dovanojo vyskupijai Mišių taurę, 
komuninę ir monstranciją, už ku
rias padėkojo Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvilą. Jis aukojo sek
madienio Mišias, pamoksle prisimi
nė žemdirbius, darbininkus ir vers
lininkus, kurie kuria tai, kas reika
linga visų gerovei. Pirmadienio 
maldos buvo skirtos žmonėms, ku
rie kenčia nuo priklausomybių. Vi
durdienio Mišiose dalyvavo Mari
jos legiono nariai, pamokslą sakė 
Alytaus Šv. Kazimiero parapijos 
vikaras kun. Mindaugas Martinai
tis. Liepos 13 d. maldininkai prisi
minė socialinius darbuotojus ir ka- 
ritiečius, pritaikė pamokslą vysku
pijos Caritas direktorius ir Alekso
to dekanas kun. Deimantas Brogys. 
Liepos 14 d. buvo meldžiamasi už 
dvasininkus, vienuoles ir vienuo
lius, taip pat melsta dvasinių pa
šaukimų. Pamoksle mintimis apie 
kunigiškosios tarnystės prasmę da
lijosi Gelgaudiškio klebonas kun. 
Alfredas Nėnius. Ketvirtadienį Mi
šioms vadovavo Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis, maldos buvo 
skiriamos ligoniams ir neįgalie
siems bei jų gydytojams ir slaugy
tojams. Penktadienį maldų intencija 
buvo parapijų dvasinis atsinaujini
mas. Mišių metu pamokslą pasakė 
Alvito klebonas kun. Vyautas Ka

jokas, kalbėjęs apie “Atgaivink” 
programos svarbą. Liepos 17 d. 
melstasi už jaunimą ir švietimo dar
buotojus. Mišioms vadovavo ir pa
mokslą pasakė Vilniaus arkivys
kupas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. Paskutinę iškilmių dieną, 
sekmadienį. Mišiose kalbėjo Telšių 
vyskupas Jonas Boruta, SJ.

Tradiciniai Kryžiaus išaukš
tinimo atlaidai liepos 25 d. sudarė 
ir Lietuvos jaunimo dienų antrąją 
dalį. Vysk. Eugenijus Bartulis prie 
Šiaulių katedros pašventino Lie
tuvos jaunimo dienų kryžių, kelių 
kilometrų maldininkų eisena vyko į 
Kryžiaus kalną. Ten jaunimą pa
sveikino vysk. E. Bartulis, Kauno 
arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius ir kiti vyskupai bei

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

kunigai. Atlaiduose dalyvavo ne
mažai Lietuvos kariuomenės karei
vių, karininkų bei kapelionų. Mi
šias koncelebravo vyskupai Riman-
tas Norvilą, Eugenijus Bartulis, Jo
nas Kauneckas, Jonas Boruta, SJ, 
Juozapas Matulaitis, Juozas Tunai
tis ir svečias iš Lenkijos arkivys
kupas Wojciech Ziemba. Pamokslą 
sakė Kauno arkivyskupo pagalbi
ninkas vysk. Jonas Ivanauskas, pa
brėžęs, kad susirinkęs jaunimas liu
dija jaunystę ir tai, jog negali tylėti 
bei likti abejingi kito žmogaus 
kančiai, nevilčiai ir vargui. Bai
giantis Mišioms jaunimui ir visiems 
susirinkusiems Kryžių kalne buvo 
suteiktas iškilmingas vyskupų pa
laiminimas. Lietuvos arkivyskupijų 
jaunimo centrų vadovams padova
noti atminimo kryželiai. Džiugų 
užbaigimo žodį tarė vysk. E. Bar
tulis.

Konferenciją Kunigi/ veikla 
okupuotoje Lietuvoje liepos 10 d. 
Marijampolėje surengė “Tauro” apy
gardos partizanų ir tremties mu
ziejus. Renginio pradžioje buvo au
kojamos Mišios bazilikoje, vado
vaujant vysk. Juozui Žemaičiui, 
MIC. Pamokslą sakė mons. Alfon
sas Svarinskas. Po Mišių vyko pra
nešimai apskrities viršininko admi
nistracijos salėje. Muziejaus moks
linis bendradarbis Jonas Gustaitis 
skaitė pirmąjį(pranešimą apie ku
nigų vaidmenį Tauro apygardos 
partizanų veikloje. Jis priminė kun. 
Antaną Mackevičių ir prel. Joną 
Mačiulį-Maironį, taip pat pristatė 
kun. Antaną Ylių, MIC, ir kun. Jus
tiną Lelešių. Socialinių mokslų 
daktaras Juozas Parnarauskas kal
bėjo tema Tautiškumo naikinimo 
metai. Mintimis apie pareigą ginti 
Tėvynę pasidalino buvęs krašto ap
saugos viceministeris Edmundas 
Simanaitis, o būti aktyviais ir atsa
kingais krašto piliečiais kvietė Lie
tuvos moterų lygos pirmininkė 
prof. Ona Voverienė. Konferenci
jos pabaigoje Marijampolės Šv. Ar- 
kangelo Mykolo parapijos Vaiko 
dienos centro atlikėjai pateikė 
trumpą meninę programą. Vėliau 
dalyviai organizuotai nužygiavo 
pasimelsti prie kun. Ant. Yliaus ka
po marijonų kapavietėje, po to da
lyvavo Tauro apygardos partizanų 
ir tremties muziejuje vykusiame pa
rodos “Kunigai okupuotoje Lietu
voje” atidaryme. Liepos 11 d. 
Kazlų Rūdoje buvo pašventintas 
kryžius Tauro partizanų apygardos 
veikloje dalyvavusiems kunigams 
A. Yliui ir J. Lelešiui atminti. Ta 
proga Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė mons. Alfonsas Svarinskas 
kartu su mons. Vytautu Kazlausku.

PADĖKA

AtA 
PETRAS BUTĖNAS

mirė 2004 m. gegužės 19 d.
Nuoširdžiai dėkojame dėdei klebonui kun. K. Kak

nevičiui ir klebonui prel. J. Staškevičiui už atliktus religinius 
patarnavimus, R. Paulioniui už giedojimą ir vargonininkei L. 
Marcinkutei. Dėkojame Broniui ir Primai Sapliams, padėju
sioms man sunkioje valandoje, Alvydui Sapliui už perdavimą 
Toronto skautijos vardu v.s. F. Mockaus atsisveikinimą, j.s. 
A. Biškevičienei, atsisveikinusiai jūrų skautų vardu ir vi
siems skautams ir skautėms, kurie išlydėjo tėvelį, v.s. D. 
Keršienei už aukų rinkimą “Romuvos” stovyklavietei. Ačiū 
karsto nešėjams ir visiems giminėms bei draugams už daly
vavimą ir visą paramą.

Ačiū Lietuvos gen. garbės konsului H. Lapui už atsi
sveikinimo žodžius. Nuoširdus ačiū už gausiai užprašytas šv. 
Mišias ir už aukas “Romuvai” bei “Tėviškės žiburiams” tė
velio atminimui. Dėkojame už gražias gėles, nuoširdžias už
uojautas, pareikštas mums žodžiu bei raštu, Birutei Stanu
lienei už skanius pietus ir visoms ponioms bei giminėms už 
suneštus skanius pyragus. Dėkingi esam visiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie laidotuvių.

Liūdesyje likę - duktė Marytė, žentas Arūnas, 
vaikaičiai -Aurelija ir Andrius

Po rezistentų a.a. kunigo A. Yliaus ir a.a. kun. J. Lelešiaus pagerbtuvių-konferencijos Marijampolėje jų arti
mieji aplankė kun. A. Yliaus kapą. Iš k.: prof. O. Voverienė, vysk. J. Žemaitis, MIC, mons. A. Svarinskas, N. 
Sadūnaitė, A. Vilutienė Nuotr. S. Sajausko

Keliai ir kryžkeliai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dėta, ir gavau patį pirmąjį darbą 
“savo specialybėje”, būtent su 
kirka rankoje kalti akmenėlių 
gruzdą po pasmukusiais pabė
giais. Ten pora dienų tapo “mė
nesiais...” Nenusiminiau. Su vil
niečiu Kaziu Maldėnu, už mane 
tik pora metų vyresniu, nuėję 
pas stoties viršininką, paprašėm 
ne tokio monotoniško darbo ir 
tapom vagonų sukabinėtojais. 
Pasijutome it rojuje!.. Vienus 
traukinius (daugiausia prekinius) 
išskirstant, kitus surenkant, šoki
nėjau nuo pakopos ant kitos, 
landžiojau tarp vagonų buferių, 
junginėjau kablius ir oro šliau
kąs stabdžiams, naktį tik menkai 
pasišviesdamas mėlynu stiklu 
aptemdyta lempa (mėlynos spal
vos nematą lėktuvai). Gyvenom 
viename barake 12 čekų ir mes, 
trys lietuviai (K. Maldėnas, vėlų 
rudenį atsiradęs mano brolis 
Algirdas ir aš). Mano priešai čia 
buvo blakės. Jos, iš 15 žmonių, 
labai mėgo tik mane ir vieną če
ką. Ir gulėdamas apsinuoginęs, 
be čiužinio, negalėdavau nuo jų 
apsiginti.

Kai už 130 km į rytus nuo 
Mittelwalde sovietai jau atakavo 
Breslau, tik mus, apie 50 lietu
vių, vokiečiai išgabeno. Nuvežti 
į Erfurtą, papuolėm į sąjunginin
kų bombonešių puolimus. Du 
broliai Jančiai (Vytautas ir Bro
nius) bei mes du Nakai, gavę 
leidimą, pasileidom į 500 km 
kelionę. Jančiai išlipo Bavarijos 
Lichtenfels. Kai mudu su Algir
du pasiekėm Friedrichshafen 
prie Bodensee, išlipę iš trauki
nio dėkojom Dievui, kad išli
kom gyvi, nes mums prieš akis 
buvo subombarduoti Niurnberg, 
Donauwoerth ir Ulm. o mes, per 
lavonus ir degėsius kasėmės 
tolyn. Pasiekę sesers Elenos 
(Alės Rūtos) ir jos vyro Edmun
do Arbačiausko butą, per ištisą 
parą miegojom.

Paskutines karo dienas ber
navau Popis kaime pas ūkininką 
Hoeffle, o atėjus prancūzams 
prasidėjo ketveri laimės metai, 
kuriuos ir iki gilios senatvės pri
simenu su nostalgija...

Taigi, A. Miškinio žodžiais 
tariant, “Buvo daug dyvinų epi
zodų” bet toli gražu ne visi į 

šios apimties rašinį telpa. Ką čia 
prabėgomis papasakojau, yra iš
traukos iš mano užbaigtos auto
biografijos, kurią vargu ar kada 
išleisiu į pasaulį.

* * *
Čia nerašysiu apie savo lai

mingas vedybas, tris akademiš
kai išsimokslinusius vaikus ir 
duoną pelnančius darbus, pirma 
fabrikuose prie slenkančių pra
monės juostų, paskui braižyklo
je. Tokius ir už mane geresnius 
darbus dirbo ir kiti iš tėvynės 
pasitraukę bėgliai. Noriu tik 
glaustai pakalbėti apie neapmo
kamą lietuviškos spaudos darbą, 
didžiausią mano gyvenimo ais
trą, kainavusią tūkstančių tūks
tančius valandų, prikaltam prie 
rašomosios mašinėlės, vėliau 
prie kompiuterio. Ir bent abs
trakčiai prasitarti apie išeivijos 
lietuvių spaudą, nesgi spauda, 
kaip sakoma, yra tautos, o 
mums, iš tautos iškritusiems, 
išeivijos gyvenimo veidrodis.

Tūkstančiams labai raštingų 
tautiečių 1944 vasarą ir rudenį 
Lietuvą palikus, dauguma atsi
dūrė Vokietijoje, po karo trijose 
jos zonose: amerikiečių, anglų ir 
prancūzų. Neskaitant kiekvienos 
didesnės stovyklos sieninių laik
raštėlių, buvo įsteigti ir keli sa
vaitraščiai, cirkuliavę po visas 
tris okup. zonas. Tai Žiburiai, 
Augsburge, Mintis, Memminge- 
ne ir Mūsų kelias, berods Dillin- 
gene. Visi trys amerikiečių 
okup. zonoje. Ar buvo leistas 
koks periodinis anglų zonoje, 
nežinau, man iš pietų Vokietijos 
buvo per toli. Prancūzų zonoje, 
regis, joks neišėjo.

Vokietijoje buvo mano žur
nalistinės “karjeros” pradžia. 
Mūsų kelias išspausdino vienin

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

JOHANNES (JONAS) 
TIMMERMAN

Jį pažinojome kaip “Papa John”, Johannes, “Dad”, 
senelis ir prosenelis. Kaip kas nepavadintų jo, visi žinojo, kad jis 
yra geras žmogus. Kaip tėvas jis mylėjo ir rūpinosi savo šeima. Jis 
padėjo statyti tvirtus namus, kurių durys visada buvo atidarytos 
šeimai ir draugams. Jonas gimė Olandijoje 1921 m., devintas iš 
vienuolikos vaikų. Karo metu jis buvo išvežtas į darbo stovyklą, 
kur ir susitiko su savo būsima mylima žmona, su kuria būtų 
atšventęs 60 metų vedybinę sukaktį 2005 m. Su šeima emigravo į 
Kanadą 1955 m., kur dirbo “Metropolitan Construction” ir vėliau 
“Qualico”. Ten jis buvo vandentieko ir šildymo sk. vadovas. Bu
vo darbštus ir labai vertinamas tarnautojas iki pat pensijos. Išėjęs į 
pensiją, turėjo laiko skaityti, sekti sportą, ir leisti smagių valandų 
su šeima.

Jonas taip pat įvairiais būdais prisidėjo prie savo bend
ruomenės. Buvo Šv. Kazimiero katalikų parapijos tarybos narys, 
daug valandų skyrė lietuvių bendruomenės veiklai ir buvo 
ilgametis kraujo aukotojas, užsitarnavęs “auksinį lašą”. Svar
biausia, Jonas buvo doras žmogus, meilus ir rūpestingas tėvas, sa
vo nuoširdumu ir džiaugsmingumu jis visiems liko ypatinga ir 
nepamirštama asmenybė.

Liūdi žmona Teklė, dukra Imeke (Jeff Kehr) ir vaikai 
John (Christine), David ir Charlene; sūnus Algirdas ir vaikai 
Stephanie (Stewart Brick) ir provaikaitė Zoe, Algirdas, jn., ir Da
niel, draugė Kendra; sūnus Marijus ir žmona Jennifer Moroz, jų 
vaikas Lukas; taip pat daug giminių Olandijoje. Visada būsi mūsų 
širdyse, girdėsime Tavo balsą, Tavo meilė visada švies mūsų 
gyvenimą. Tegloboja Tave Dievas, kol vėl susitiksime.

Šeima dėkoja sūnui Algiui, su meile globojusiam Tėvą ir 
St. Boniface ligoninės darbuotojams už paramą ir rūpestį. Maldos 
prie karsto buvo kalbamos rugpjūčio 11 d. Korban laidotuvių 
koplyčioje, laidotuvių pamaldos vyko rugpjūčio 12 d. St. Ignatius 
šventovėje, Vinipege.

Jono atminimui vietoje gėlių galima aukoti “CancerCare 
Manitoba”, 675 McDermot Ave., Winnipeg, MB R3E 0V9.

(Iš “Winnipeg Free Press”)

telį literatūrinį bandymą, trumpą 
novelę. Išspausdinęs, laišku red. 
Domas Penikas mane pagyrė, 
kvietė rašyti ir jam siųsti dau
giau, žadėjo honorarą. Pasiuntęs 
antrą novelę, man atrodžiusią 
geresne už pirmąją, jos išspaus
dintos nemačiau, ir laiško iš 
redaktoriaus nesulaukiau. Gali
mas daiktas, kad ji dingo kur 
nors pakeliui, redaktoriaus ne
pasiekusi. Bet buvo užgauta ma
no ambicija, laišku tikrintis ne
panorau, galimą ateities “litera
tūrinę karjerą” peržegnojau ir 
tariau “amen”.

Minčiai parašiau dvi ar tris 
korespondencijas iš “Šviesos” 
(Akadem. jaunimo sambūrio) 
stovyklų. Išspausdino kaip para
šyta. Tai buvo 1947-48 metais. 
Emigruojant į užjūrius, Mintis 
liovėsi ėjusi.

Persikėlęs į JAV, įsikūręs 
Detroite, patį pirmąjį rašinį pa
rašiau Draugui. Bijodamas dėl 
Lietuvoje likusių tėvų ir kitų ar
timųjų, red. kun. J. Prunskį pa
prašiau nespausdinti pavardės, 
tik inicialus. Nepaklausė, pavar
dę išspausdino. Nors kelissyk 
kvietė rašinėti, Draugą “bau- 
džiau” keletą metų, jam neraši- 
nėjau.

Mane paviliojo Naujienos. 
Vyr. red. dr. P. Grigaitis, vėliau 
Kostas Augustas ir Juozas Prons- 
kus, spausdindavo mano raši
nius, nekeisdami nei vieno žo
džio. Tą patį darė ir dienraščio 
savininku tapęs M. Gudelis. Bet 
į dienraštį įsiskverbė vadinami 
LB “reorgai” ir, jiems pataikau
damas, M. Gudelis dienraštį nu
susino, galiausiai sunaikino. 
Naujienoms parašiau kažkur 
tarp 1500-2000 straipsnių bei 
kor-jų. Naujienos senokai dingo 
nuo žemės veido. .(Bus daugiau)

Rusijos savaitraštis Rossijs- 
kije Vesti š.m. liepos 20 d. laido
je rašo: “Valdo Adamkaus su
grįžimą į Lietuvos prezidento 
pareigybę sunku būtų pavadint 
įtikinančiu dešiniųjų laimėjimu. 
Giliai simboliški rinkimų duo
menys parodo rimtą lietuvių vi
suomenės skilimą, kuriame var
žosi prorusiškos ir proamerikie- 
tiškos nuotaikos. (...) Lietuvos 
įvaizdžiui ES-je ir ŠAS-je 
Adamkaus laimėjimas preziden
to rinkimuose - tai neginčytinas 
pliusas. Tačiau Rusijai tai nėra 
tragedija nei tampa kokiu nors 
ypatingu įvykiu. Lietuva yra 
parlamentinė, o ne prezidentinė 
respublika ir nepalyginamai di
desnę jai (kaip ir Rusijai) reikš- 
mę turi rudens seimo rinkimai.

Žinoma, Valdas Adamkus, iš
gyvenęs visą savo sąmoningą 
gyvenimą JAV-se ir padaręs ten 
karjerą, neturi tų ryšių su Rusija, 
kuriuos išeidama iš sovietinės 
sistemos turėjo profesorė Pruns
kienė. Tačiau žiūrint iš kitos pu
sės Adamkus niekad nebuvo 
‘vanagu’ ir tuo skiriasi nuo V. 
Landsbergio ir niekad priešiškai 
Rusijos adresu nepasisakė. Ap
skritai naujam Lietuvos prezi
dentui yra būdingas taktiškumas 
ir diplomatiškumas europietiško 
(o ne amerikietiško) politiko ti
po, todėl iš Adamkaus vargu ga
lima tikėtis kokių nors neapgal
votų bei iššaukiančių veiksmų sa
vo didžiojo kaimyno atžvilgiu.

Visų pirma Lietuva yra Ru
sijai svarbi kaip kraštas, per kurį 
eina keleivių, prekių ir karių 
tranzitas į Karaliaučiaus sritį. 
Daugelis pagrindinių šios srities 
klausimų jau išspręsti, o kiti gali 
būti sprendžiami lygiateisiškais 
pokalbiais su Vilniumi ir ES va
dovybe, kuri po Lietuvos įstoji
mo į ES svarsto Karaliaučiaus 
tranzito problemą, liečiančią ES 
ir Rusiją. Maskvai daug svar
biau susitarti su ES vadovybe 
negu su mažu Baltijos kraštu, o 
pačios Lietuvos balso reikšmė 
po to, kai ji tapo ES dalimi, tapo 
žymiai mažesnė negu tada, kai ji 
buvo nepriklausomas tarptauti
nis objektas”.

Holokausto atgarsiai
Izraelio savaitinis žurnalas 

The Jerusalem Report š.m. lie
pos 12 d. laidoje rašo: “Mie
guistoms Baltijos valstybėms 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai įsto
jimas į ŠAS (NATO) ir Europos 
sąjungą nuo to laiko, kai 1991 
m. uždanga nusileido ant komu
nizmo ligi šio pavasario, kai jos 
oficialiai buvo priimtos į šias or
ganizacijas, - joms buvo pir
maujanti tema. Be karinių daly
kų, ŠAS reikalauja, kad kandi
datės valstybės parodytų tauti
nių ir religinių mažumų, kas 
Baltijos šalyse svarbiausia, rusų 
ir žydų aukšto lygio traktavimą. 
Holokausto akistata yra viena iš 
penkių svarbiausių ŠAS-gai duo
dančiai toną JAV problemų. (...) 

2002 m. sausio mėn. Lietu
va baigė šešerių metų ginčą ati
duodama daugiau negu 300 to
ros ritinių, išgelbėtų iš prieš ho
lokaustą buvusių sinagogų, pa
saulio žydų atstovams. Dovana, 
verta apie 4 milijonus dolerių, 
buvo didelis kontrastas su 1996 
m. nuostata, kai valstybinė Vil
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KLKM dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius
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Giliame liūdesyje paliko 

žmoną Marytę, sūnus Saulių 
ir Povilą su šeimomis.

Buvo pašarvotas Turner & Porter laidotuvių namuo
se prie Hurontario gatvės. Po gedulinių Mišių Lietuvos 
kankinių šventovėje palaidotas rugpjūčio 26 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje.

ŠEIMA

niaus biblioteka atsisakė per
duoti ritinius klaidingai tvirtin
dama, kad žydai, kaip įprasta, 
aukoja juos valstybei. Si dovana 
buvo iš esmės minima visose su 
ŠAS derybose ir tikrai padėjo 
Lietuvos bylai. Lietuva taip pat 
pradėjo holokausto mokymo 
programą, kurią to meto JAV 
ambasadorius laikė ‘ambicinga’. 
Tačiau kruopštesnis tyrinėjimas 
neatskleidė nieko daugiau kaip 
keletą paskaitų kariškiams ir de
vynias valandas 7-12 klasių 
moksleiviams. Vargu ar įspū
dinga atsižvelgiant į tai, kad 
1939 m. Vilniuje buvo daugiau 
negu 50% žydų. (...)

O, kad tik dalis lėšų ir ener
gijos skiriamų holokausto mo
kymui Amerikoje būtų investuo
ta į kraštus, kuriuose holokaustas 
įvyko. Tikėtis, kad baltiečiai pa
tys tai padarys, būtų neprotinga, 
atsižvelgiant į tai, kad jie retai 
rodo susidomėjimą be savanau
diškumo ir dažniausiai mielai 
lieka savo holokausto istorijos 
nemokšomis”.

Prunskienės viltys
Paryžiaus rusų savaitraštis 

Russkaja Mysl š.m. liepos 21d. 
laidoje rašo: “Prunskienės rinkė
jai, pagal sociologus ir politolo
gus, tai provincija ir taip pat rin
kėjai kairiųjų pažiūrų, kurie la
biau tiki valstybės pagalba negu 
pasitiki savo jėgomis. Kalbama, 
kad Prunskienės rinkėjai turi ga
limybę aktyviai siekti savo inte
resų būsimuose seimo rinkimuo
se neatmetant galimybės atsire
vanšuoti.

Pats rinkimų duomenų fak
tas liudija apie šiandien Lietu
voje buvimą dviejų, aiškiai pasi
sakančių socialinių grupių. Ne
paisant įstojimo į ES, lyg ir tvir
tą provakarietišką orientaciją Lie
tuvoje, dar liko sovietinis sind
romas, pasireiškiantis išsiliku
siose nuotaikose. Šalia to, su 
Prunskiene yra siejama proeuro- 
pietiška politika, o su Adamku
mi proamerikietiška. Pastarasis 
palaiko dešiniuosius, gavusius 
reikšmingą smūgį dėl skandalin
gų bylų nagrinėjimo ir teisminių 
bylų ryšium su amerikietiškos 
b-vės stambaus naftos komplek
so ‘Mažeikių nafta’ privatizavi
mu. Lietuvoje manoma, kad 
Adamkaus laimėjimas jungia 
dešinąsias krašto jėgas pirmoje 
eilėje liberalcentristus ir konser
vatorius. Įdomu, kad nepartinis 
Adamkus gavo paramą iš di
džiausių Lietuvos politinių par
tijų- (••■)

Ko tikėjosi Prunskienės rin
kėjai? Galimai, ‘gintarinės ledi’ 
kovingumo įgyvendinant jų nos
talgiškas viltis. (Pradžioje K. 
Prunskienė netgi pareiškė, kad 
nesutiks su rinkimų duomeni
mis. Jos rinkimų štabo atstovai 
apgailestavo rinkimų rezultatus. 
Jų manymu, duomenys galėjo 
būti suklasoti renkant juos į 
kompiuterius, tačiau Vyriausioji 
rinkimų komisija patvirtino duo
menų teisingumą). Galbūt tikė
josi šiltesnių su Rusija santykių, 
nors racionaliai galvojant argu
mentų šiai galvosenai paremti 
yra nedaug. Paskui Prunskienę 
ligi šiol velkasi virtinė įtarimų 
dėl jos ryšių su Rusijos spectar- 
nybomis”. J.B.
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Prel. E. Putrimas su Bostono arkivyskupu I 
kalbėjosi apie lietuviškų parapijų išlaikymą

Užsienio lietuvių sielovados delegatas prel. E. Putrimas su Londono 
(Anglijoje) lietuvių parapijos klebonu kun. P. Tverijonu (kairėje) ir 
Lietuvos ambasados Dubline pareigūnais - Gediminu Kliuku bei 
Izolda Brickovskiene

Išeivijos sielovados veikla
Pokalbis su jos vadovu prelatu Edžiu Putrimu

LIETUVA, KAMPELI MUS MAŽYTI!
JANINA MARCINKEVIČIENĖ

Graži, poetų apdainuota mū
sų šalis Lietuva su žaliuojančia 
lygumų vėsa, beržynais balt- 
marškiniais, su ežerais, kalne
liais, miškų juostomis, marga
spalviais kaimiškų sodybų žie
dais. Čia ir Nidos kopų pasaka, 
Kernavės piliakalnių šlovė, Kry
žių kalnas, peizažai su šventovių 
bokštais... Galime didžiuotis 
turtinga savo kalba, istorija, kuri 
slypi mūsų miestų, senovės pilių 
akmenyse, darbščiais ir dainin
gais, gėrį kuriančiais žmonėmis 
- didžiausiąja tautos vertybe.

Savo eilių rinkiniuose ir aš 
ne vieną posmą esu paskyrusi 
gimtajam kraštui, mieliausiems 
Lietuvos kampeliams, kur džiau
gėsi širdis ir atsigavo siela tų 
neįkainojamų vertybių šviesoje.

LIETUVAI
Atbėk kalneliais, paruge tyliąja, 
Berysimi su balta skarele.
Atbėk per švelnią pievų veją 
Su skambančia daina, su ašara 

gailia.
Giria atbėk. Koks ten viržynų vynas 
Ir kadagėlių šypsena žalia!
Atplauk upe. Per ežerų meldynus - 
Šaukiu Tave kregždutės giesmele.
Ateik iš rytmečio žarų ugningų 
Ir iš žvaigždėtos vakaro vėsos. 
Tik vieno trokštame: Tu būk 

laiminga,
Garsėki siekiais laisvės ir tiesos!
Karų gaisrai, deja, negreit užgęsta, 
Kančios randais istorija gyva.
Kas, jei ne mes, Vienybės tiltą 

ręsim?
Juk Tu viena - Tėvynė Lietuva.

TRAKUOSE
Pilis! Tu tiek amžių praleidai 

garsiai
Ir tiek mums davei milžinų...

(Maironis)
Prisilieti prie žemės Trakuose, 
Atrodo, prie šventumo prisilietęs: 
Čia kunigaikščių prakalba dvasia, 
Gulbės bangas per Galvę riekia.
Trakų pilie, Maironio apdainuota, 
Didingi bokštai braido ežeruos.
Kokia palaima ir garbė man duota, 
Kad Vytauto narsa čionai gėriuos!

Gal jau tuomet Tėvynės meilės 
mokė

Tie akmenys žili pilies tvirtos?
Dundėjo tiltai nuo žirgų kanopų - 
Sargyboj kuorai priesaiką kartos.
Džiaugies paglostęs kerpes Trakų 

žemėj,
Sutikęs ainį karaimų prie pilies.
Jauti — širdis Trakuos stiprybės 

semias,
Dar kartą nori akmenį paliest.

Šventoji gotika skliautų didingų, 
Vitražai ir sietynai... Aš - greta.
Ir Skaistis čia, ir Akmena nedingo, - 
Teškena, džiaugiasi nauja karta.

AŠ SUGRĮŠIU, B AL TU A
Tu ne žodžiais kalbėjai, jūruže, - 
Slėpiningu bangų ošimu.
Gal bareisi audringa atūžus, 
O gal guodei, kai rytą ramu?
Aš žinau - tu gera, kai paglostai, 
Tu rūsti, kai su vėjais pyksties.
Žaižaruoji mums saulėta juosta 
Ir oši tylią maldą nakties.
Aš sugrįšiu, kad vėl padainuotum, 
Tavo vėjai kad guostų mane.
Ant bangos kad pasuptum lyg luote 
Neaprėpiamam savo delne.

Rugpjūčio 18 d. sueina me
tai, kai Lietuvos vyskupų konfe
rencija (LVK) kun. Edmundą 
Putrimą paskyrė užsienio lietu
vių katalikų sielovados delega
tu. 2003 m. lapkričio mėnesį 
LVK pirmininkas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis įteikė To
ronto Prisikėlimo parapijos vi
karui kun. Edmundui Putrimui 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
skirtą prelatystę ir užsienio lie
tuvių sielovados vadovo parei
gas. Tas pareigas nuo 1984 m. 
ėjo vysk. Paulius Baltakis, kuris 
tik pernai išėjo į pensiją.

- Kaip sekasi Jums nebe vi
sai naujose pareigose? Kokie 
rūpesčiai?

- Pirmiausia reikėtų pasa
kyti, kad ne visi supranta mano 
pareigas, ir tai nėra nuostabu. 
Man pačiam daug kas paaiškėjo 
per praėjusį pusmetį. Žmonės 
klausia, ką aš tikrai veikiu, kas 
yra delegatūra, kas yra vyskupų 
konferencija ir panašiai. Gal 
svarbu būtų paaiškinti, kad Lie
tuvos ir užsienio lietuvių katali
kų bendrijos visais reikalais rū
pinasi aukščiausia, kaip ir kiek
viename krašte esanti religinė 
institucija, jos vyskupų organi
zacija, kuri vadinasi konferenci
ja. Ji gauna nurodymus iš Vati
kano - iš paties popiežiaus.

Ir laisvės, ir okupacijos me
tu Lietuvos vyskupams rūpėjo ir 
rūpi išeivijos lietuvių katalikų 
religinis aptarnavimas arba sie
lovada. Tas pareigas einantis yra 
vadinamas Lietuvos vyskupų

NIDAI
Ak, kuršių žeme, vėjo išbučiuota, 
Tau jūra barsto gintarus į krantą. 
Šią gamtos pasaką, mums Dievo 

duotą,
Šiandien be žodžių širdimi 

suprantam.
Čia Kuršių marios taškosi po kojų, 
Saulėlydžiai kas vakarą vis kinta: 
Tai gaisųjuostas bangos išvynioja, 
Tai toliai uždega rausvus žibintus.
Koks mielas vaizdas į Parnidžio 

kopą!
Atrodo, debesys sijoja smėlį.
O vikrūs kirai klykauja kaip moka, 
Vasaros džiaugsmą ant sparnų 

iškėlę.
Saulėta Nida, mano sielos švente! 
Žvejų kaimeliai, žuvimis pakvipę! 
Ne tik žuvėdroms čia jauku gyventi- 
Visiems visiems, kas gamtos burtais 

tiki.

KRETINGAI
O Kretinga - lyg akvarelės spalvos, 
Kaip Vaivos juostos laukas po 

lietaus.
Ten vėjas ąžuolams šukuoja galvas, 
Prie Minijos ten noris prisiglaust.
Miškai ir parkai, upės ir upeliai... 
Bažnyčių bokštai spindi debesy. 
Nasrėnų kaimas prie Salantų kelio, 
Valančiaus žvilgsny telpate visi. 
Kokia graži esi, Žemaičių žeme! 
Darbėnai, Kretinga ir Kartena... 
Piliakalniai istoriją mums mena, 
Brangus peizažas ir skambi daina.

ŠEŠUPEI
Myliu tave, brangi Šešupe, 
Kai brenda debesys vaga, 
Kai garbanas žilvičių supa 
Skaidrioji veidrodžio banga, 
Kai laumžirgiai brastas matuoja, 
Pranyra sidabrinė kuoja. 
Kai ryto saulė veidą prausia, - 
Tu, Šešupėle, man gražiausia.

Šniokšti prie užtvankos putoji - 
Atsigrožėti negaliu.
Tu sūkuriais, versmėm dainuoji 
Ir švytinčius tiesi kelius 
Veržies srauni, o vilnys raitos... 
(Pavasariais jos ypač greitos). 
Šešupe, miela Šešupėle, 
Jaunystę primeni man vėlei.

PO GANDRO SPARNAIS
Po gandro sparnais — upiųjuostos, 
Paguodžianti girių kalba.
Žaviuosi plačiais paukščio mostais- 
Po jais šaltinėliai skubą.
Po gandro sparnais — Kryžių 

kalnas,
Piliakalniai mūsų šventi. 
Juntu aš alsavimą švelnų, 
Kai ežeras spindi arti.
Subręsta mūs duona skalsioji, 
Žalčiukais vingiuoja keliai, 
Ir prakaitas liejas artojų 
Po gandro sparnais dideliais.
Sparnai erdvėje jau nutolo, 
Po jais plyti žemė sava. 
Tik būkim, lietuviai, kaip broliai, - 
Po gandro sparnais — Lietuva.

Šakiai, 2004 m. rugpjūtis

konferencijos (LVK) delegatu, 
nes jis yra LVK paskirtas. Jo įs
taiga todėl vadinama delegatūra. 
Pokaryje kunigų paskyrimu, lie
tuvių evangelizacija, parapijų 
administravimu išeivijoje rūpi
nosi vysk. Brizgys, vysk. Bra
zys, vysk. Deksnys. Vėliau šioms 
pareigoms buvo paskirtas vysk. 
Baltakis. Pernai Lietuvos vysku
pų konferencija ir Vatikanas nu
tarė man paskirti šias pareigas, 
vysk. Baltakiui išeinant į pensiją.

Didžiausias rūpestis yra fi
nansinis. Mano pareigoms nei 
Lietuvos vyskupų konferencija, 
nei Vatikanas, nei Toronto arki
vyskupija neskiria jokių lėšų. 
Jeigu reikia rašyti laiškus, ap
lankyti lietuviškas parapijas, 
susitikti su lietuvių bendruome
nių nariais arba su vietiniais 
vyskupais, - man tenka naudotis 
aukomis, kurias geraširdžiai lie
tuviai tam reikalui yra sutelkę. 
Man besilankant parapijose ir 
susitikimuose būtina, kad mano 
įstaigoje kas nors priimtų infor
maciją, rašytų laiškus ir prane
šimus, todėl reikalinga sekreto- 
rė-raštinės vedėja, kuriai irgi 
reikia mokėti algą, nes darbo 
susidaro nemažai.

- Papasakokite plačiau apie 
savo veiklą ir keliones.

- Visas direktyvas savo 
veiklai gaunu iš Vyskupų konfe
rencijos būstinės Vilniuje. Palai
kau ryšius su užsienio lietuvių 
parapijų kunigais - jų yra apie 
300. Taip pat su parapijų komi
tetais, kurie siunčia savo pagei
davimus, rūpesčius. Kai kur ku
nigai sensta, parapijos mažėja, 
gresia jų likvidavimas - pvz. 
Bostone, o kitur gausėja lietuvių 
skaičius ir reikia steigti naujas 
parapijas ir net lietuvių ben
druomenes, pvz. Airijoje ir An
glijoje, kur yra daug naujai at
vykusių iš Lietuvos.

Tenka lankyti ir senus, ir 
naujus lietuvių telkinius, keliau
ti mažiausiai kartą per mėnesį. 
Norėdamas išlaikyti gerus san
tykius su Toronto arkivyskupija, 
tęsiu ir savo darbą Prisikėlimo 
parapijoje ir kaip oro uosto ka
pelionas. Man patinka kapeliono 
darbas - jį dirbau ir Vasario 16- 
tosios gimnazijoje Vokietijoje, 
jaunimo stovyklose ir kitur. Pra
eitų metų rugsėjo mėnešį buvau 
Australijoje “Civil Aviation 
Chaplains” - kapelionų konfe
rencijoje, aplankiau Melburno 
lietuvių misiją. Lapkritį atstova
vau Lietuvos vyskupų konferen
cijai Vatikane vykusiame suva
žiavime migracijos klausimais. 
Gruodžio mėnesį Niujorke bu
vau Religinės šalpos, kurios esu 
vicedirektorius, posėdis ir pasi
tarimas su Jaunimo sielovados 
koordinatore Birute Bubliene.

Sausio mėnesį Brazilijoje 
buvo surengtas PLB remiamas 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas, kur dalyvavau 
kaip Jaunimo sąjungos kapelio
nas, paskaitininkas ir globėjas. 
Ten irgi lankiausi Šv. Juozapo 
lietuvių parapijoje Sao Paule, 
kur vėliau mirė klebonas kun. 
Petras Rukšys. Vasario mėnesį 
gavau kvietimą į San Diego, 
taip pat aplankiau Los Angeles. 
Vėliau tą mėnesį kalbėjau apie 

savo pareigas Vasagos lietuvių 
telkiniui. Taip pat teko dalyvauti 
Otavoje Lietuvos ambasados su
rengtame Vasario 16-tosios mi
nėjime bei Montrealio Šv. Kazi
miero parapijos šventėje.

Kovo mėnesį vykau į Lietu
vą dalyvauti LVK posėdžiuose, 
vesti rekolekcijų Dvasinės pa
galbos jaunimo centre Klaipė
doje, Plungės rajono kaimo gy
ventojams, vėliau Vasario 16- 
tosios gimnazijai ir pagaliau 
ateitininkams Dainavos stovyk
loje, JAV-se. Balandžio mėnesį 
Velykų laikotarpiu buvau To
ronte, mėnesio pabaigoje aplan
kiau Ročesterio Šv. Jurgio lietu
vių parapiją. Didelis smūgis bu
vo staigi mano raštinės vedėjos 
Vaidos Petrauskienės netektis- 
mirtis balandžio 26 d. Tą savaitę 
buvo suplanuota kelionė į Airi
ją, kur vyko Lietuvių dienos 
Kilkenny mieste, Lietuvai įsto
jant į ES. Ten yra arti 20,000 
lietuvių, daugiausia jaunesni - 
18-35 m. amžiaus. Ten pradėjau 
suorganizuoti Lietuvių bendruo
menę ir sielovados centrą. Dar 
daugiau lietuvių kuriasi Lon
done, Anglijoje, kur keliavau at
skirai šį pavasarį, įtraukdamas 
Manchesterio, Nottinghamo ir 
Škotijos (Glasgow) misijas. JAV- 
se dar reikėjo aplankyti Bruklyno, 
Waterbury parapijas bei Put- 
namą. O Bostone tariausi su 
vietiniu arkivyskupu, kad nebūtų 
uždarytos visos lietuvių parapijos. 
Toje apylinkėje lieka Šv. Kazi
miero parapija Brocktone, bei kita 
parapija Cambridge mieste.

Šią vasarą dalyvavau XII 
Tautinių šokių šventėje, lietuvių 
kunigų pasitarime Čikagoje, po
sėdžiuose su PLB valdyba ir 
įvairių parapijų bei organizacijų 
atstovais. Kaip visada, dalį laiko 
praleidau Vasagos “Kretingos” 
stovyklos kapelionu. Dar prieš 
rudenį būsiu Seinuose-Punske, 
PLB pirmininkų suvažiavime 
Birštone. Tarpininkavau LVK ir 
vietiniams vyskupams Monrea
lyje, Sao Paulo, Detroite ir Los 
Angeles derinant kunigų pasky
rimus į lietuvių parapijas.

- Jūsų veikla sudėtingesnė, 
negu iš karto atrodo. Kas Jums 
talkina Jūsų darbuose?

- Pernai spalio mėnesį buvo 
sudarytas Sielovados delegatū- 
ros patariamasis komitetas, ku
rio tikslas buvo padėti man 
įsteigti delegatūrą, Sielovados 
fondą, įsikurti naujose pareigose 
ir patalpose, pradėti lėšų telkimą 
ir pasitarti atskirais klausimais. 
Komiteto nariai yra pažįstami 
veikėjai iš Toronto ir Hamiltono 
parapijų. Vysk. Baltakis, aišku, 
duoda daug patarimų ir para
mos. Šią vasarą nauja raštinės 
vedėjos darbą pradėjo Rūta Ru- 
sinienė. Tikiuosi, kad antrieji 
metai, su Dievo palaima, bus 
šiek tiek lengvesni. Tikimės ru
denį nustatyti aiškesnes veiklos 
gaires, informacijos tinklą ir lė
šų telkimo priemones.

- Tikimės, kad labiau sup
rasdami Jūsų svarbų darbą išei
vijoje, lietuviai jį atitinkamai 
rems, kad galėtumėt ir toliau pa
dėti pasaulyje išsiblaškiusiems 
tautiečiams burtis ir jiems teikti 
dvasinį aptarnavimą. Ačiū Jums 
už pokalbį. RSJ
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UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMS
Šiandien (2004.VIII.21) sukanka 15 metų, kai mes, 

susikibę už rankų, stovėjome Baltijos kelyje, kuris tapo
VIENYBĖS, LAISVĖS ir SUSITELKIMO simboliu.

Minėdamai šią sukaktį, mintimis esame kartu su jumis.

Antanas Petrauskas, 
Tautinių, mažumų ir išeivijos departamento 

prie Lietuvos respublikos vyriausybės generalinis direktorius
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Paminklas partizanams, žuvusiems Paverknių kautynėse
Nuotr. R. Rusteikos

Paverknių laukuose žuvusiems
BIRUTĖ jonelienė
Nors jau 14 metų Lietuva 

nepriklausoma, daug paminklų 
atstatyda ir pastatyta, bet kiek
vieną vasarą kyla ir kyla nauji 
kryžiai ir paminklai okupacijos 
aukoms. Kad nė vienas kovoto
jas neliktų pamirštas, neįamžin
tas. Tokį nerašytą įpareigojimą 
likusiems gyviems bendražy
giams davė jų tragiška žūtis dėl 
Tėvynės laisvės.

Liepos 31 dieną už Biršto
no, prie plento Vilnius-Mari- 
jampolė, ties Babronių kaimu 
buvo atidengtas ir pašventintas 
paminklas 1945 m. kovo 28 d. 
Paverknių kautynėse žuvusiems 
Lietuvos partizanams. Paminklo 
akmenyje įamžinta dešimt did
vyrių. Tai: L. Bieliauskas-Juod- 
vamis g. 1914 m., V. Celiešius- 
Vaidotas g. 1925 m., P. Daraš- 
kevičius-Papartis g. 1920 m., V. 
Kandrotas-Kregždė g. 1917 m., 
P. Kurilavičius-Skroblas g. 1923 
m., A. Šiugždinis-Dzingeris g. 
1924 m., V. Šiugždinis-Ateitis 
g. 1921 m., K. Vaikšnys-Špokas 
g. 1921 m., K. Zintelis-Anglas 
g. 1927 m., A. Bačinskas-Ūki- 
ninkas g. 1871 m.

Tuos įvykius prisimenantys 
pasakoja, kad kautynės su oku
pantų kariuomene buvo ilgos ir 
aršios. Verknės upelis rodos sru
vo žuvusiųjų krauju.

Daug artimųjų, bendražygių 
susirinko pagerbti jų atminimo. 
Gėlių prie paminklo padėjo ir 
Birštono miesto meras (social
demokratas) A. Zenkevičius, 
Prienų savivaldybės ir Jiezno 
seniūnijos atstovai - gal tai 

ženklas, kad atgyja tautinė są
monė, kadjau baigia išeiti oku
pacinis pašalas iš žmonių sielų, 
jeigu ne tik patriotai, bet ir val
džios atstovai dalyvauja tokiuo
se renginiuose.

Patikslinimas. Mano straipsnyje 
Įamžintas partizanų atminimas (TŽ 
nr. 30-31, liepos 27 d.) yra netiks
lumų: 1) prieraše prie nuotraukos - 
Važatkiemio kaimas ne Marijam
polės, bet Prienų rajone (Kauno 
apskr.), tai ne gimtasis a.a. Gruo
džio kaimas, o palaidojimo vieta. 
Kilęs jis (tekste) iš Marijampolės 
apskr. Kūlingio km. 2) Teksto pa
baigoje: iniciatorė ir finansuotoja 
Albina Vaikšnytė-Juodiene, o ne 
Jungaitis. Praleista teksto eilutė: 
“Paminklo autorius - kybartietis 
Bronius Jungaitis”.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nepakitę nuo birželio mėnesio - 
tai V. Grigaravičiaus, V. Adam
kaus, V. Blinkevičiūtės ir R. 
Pakso.

Labiausiai krito palankus 
požiūris į tris Liberalų ir centro 
sąjungos vadovus - A. Zuoką 
palaikančių sumažėjo 13% 
9.26% vertinąjį palankiai, 57% 
- nepalankiai). Remiančių E. 
Gentvilą ir G. Steponavičių su
mažėjo 9%.

Populiariausia tarp Lietuvos 
rinkėjų toliau lieka Darbo par
tija - už ją ketina balsuoti 29% 
apklaustų Lietuvos gyventojų 
nuo 18 iki 74 metų. Antroje vie
toje pagal populiarumą yra LS
DP, už kurią ketino balsuoti 
12% rinkėjų.
---- RSJ

PADĖKA
ŽMONA, MAMA, MOČIUTĖ

A+A
GAILUTĖ KRIŠTOLAITIENĖ

amžiams užmerkė akis liepos 25 d. St. Peter’s ligoninėje. 
Dėkojame klebonui kun. Audriui Šarkai, OFM, suteikusiam 
paskutinius, sakramentus, svečiui iš Lietuvos kun. Emiliui 
Jotkui už maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias su prasmin
gu pamokslu ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą Anapi
lyje. Dėkojame Lilijai Turūtaitei ir jos vadovaujamam “Aro” 
chorui, Darijai Deksnytei ir Aušros Vartų parapijos chorui 
už giesmes šv. Mišių metu, M. Gudinskui už liturginius 
skaitymus.

Dėkingi liekame G. Giedraitienei už atsisveikinimo 
žodį laidotuvių namuose, draugams, kaimynams, giminėms, 
pabroliams ir visiems pagelbėjusiems ar pareiškusiems užuo
jautą tuo šeimai skausmingu netekties metu. Dėkojame D. B. 
Mačiams už laidotuvių pietų paruošimą, ponioms už skanius 
pyragus. Dėkojame Gailutės atminimui atsiuntusiems gėles ir 
aukas įvairioms organizacijoms ir šv. Mišioms. Ačiū aukų 
rinkėjoms — E. Gudinskienei, J. G. Skaisčiui ir L. Stungevi- 
čienei.

Velionės šeima visiems taria nuoširdų ačiū -
vyras Juozas, sūnus Edis, duktė Ramona, 

vaikaičiai — Mykolas ir Tomas Gedulinga eisena Ninos Nausėdaitės laidotuvėse 2004.VIII.8 Kaune. 
Antroje eilėje iš k.: Gediminas Reutas ir Petras Balašaitis, nešantis ve
lionės karinius žymenius Nuotr. S. Sajausko

MYLIMAI ŽMONAI IR MOTINAI

ADAI PĖTERAITIENEI
mirus, liūdintį jos vyrą prof. dr. VILIŲ PĖTERAITĮ, 
MLF-do pradininką ir ilgalaikį pirmininką, Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos vyr. organizatorių, netekusį patiki
miausio ramsčio visuose užmojuose, bei MLF-do mece
natus - dukrą INĄ LESSARD ir JURĮ PĖTERAITĮ su 
šeimomis skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Mažosios Lietuvos fondo taryba, 
valdyba ir nariai

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. ADA VALERIJA RAMONAITĖ- 

ŠUKIENĖ
mirė St. Joseph’s Health Centre (Guelph, ON) 2004 m. 
rugpjūčio 11 d., sulaukusi 91 m. amžiaus. Gimusi Rokiškyje, 
Lietuvoje, 1913 m. gruodžio 5 d. Anksčiau mirė jos vyras 
Vladas ir sūnus Alfredas. Liūdi sūnus Ed su žmona Vanda, 
mylimos vaikaitės - Britanny ir Valerie, giminės ir draugai 
Kanadoje, JAV-se ir Lietuvoje.
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LAISVOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
FONDO SUKAKTIS

Rugpjūčio 23 d. Valdovų rūmų 
paramos fondas minėjo ketvertų 
veiklos metų sukaktį. Steigimo do
kumentus pasirašė 13 steigėjų, po 
metų sąrašą papildė dar 10 istorikų, 
muzikantų, verslininkų, visuome
nės veikėjų. Per trejus metus Val
dovų rūmų paramos fondo Kated
ros aikštėje pastatytame paviljone 
“Valdovų rūmų vartai” apsilankė 
daugiau kaip 205,000 lankytojų. 
Šiuo metu fondas, kartu su Pasaulio 
lietuvių bendruomenės fondu ir 
Valdovų rūmų paramos komitetu 
JAV yra sukaupęs 1.1 mln. litų. 
Fondo lėšos yra skiriamos radinių 
ir meno vertybių restauravimui, 
mokslinių tyrimų finansavimui ir 
Valdovų rūmų atkūrimui garsinti. 
Valdovų rūmų atkūrimas vykdomas 
valstybės lėšomis. Iki 2004 m. pa
baigos planuojama atstatyti visą 
pietinį (iš Katedros aikštės pusės) 
rūmų korpusą. Iki 2006 m. pabai
gos bus atstatyti visi keturi rūmų 
korpusai, o 2009 m. įvyks Valdovų 
rūmų atidarymas.

AVARIJA KRETINGOJE
Kretingoje į Akmenės-Danės 

upę ištekėjo didelis kiekis chemika
lų, nuo kurių apnuodytos žuvys. 
ELTOS žiniomis, buvusio Kretin
gos “Laisvės” audimo fabriko teri
torijoje nežinomi asmenys iš meta
linės cisternos išleido joje laikytą 
pramonei skirtą skystą muilą, kuris 
per kanalizacijos tinklus ištekėjo į 
greta esančią upę. Kai kuriose vie
tose upės vanduo nuo chemikalų 
buvo suputojęs, o žemiau avarijos 
vietos, Klaipėdes rajone, vandenyje 
sumažėjus deguonies kiekiui, pra
dėjo gaišti žuvys. Rugpjūčio 24 d. 
paimti upės vandens mėginiai rodė, 
kad teršalai jau sklaidėsi. Spėjama, 
kad muilą iš talpyklos į kanalizaci
jos tinklus galėjo išleisti metalo va
gys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, 
nustatinėjama gamtai padaryta žala.

PREKĖS PIGESNĖS 
LENKIJOJE

Lietuvai įstojus į Europos są
jungą, tapo populiaru pirktis užsie
nyje - Lenkijoje, nes užtenka prie 
sienos parodyti pasą, o kainos len
kiškose parduotuvėse yra pigesnės. 
Pigiausios parduotuvės - Suvalkuo
se. Kaip rašo žurnalas Veidas, len
kai važiuoja į Lietuvą pardavinėti 
kavą ir cukrų, pirkti Lietuvoje pi
gesnių cigarečių ir degtinės. Per 
Lazdijų-Aradninkų pasienio kont
rolės punktą važiuojančių lenkų pa
daugėjo beveik trečdaliu palyginti 
su 2003 m. pirmuoju pusmečiu. 
Bendras važiuojančių lietuvių skai
čius nepakito. Didžiausią dalį ke
liautojų sudaro lenkai ir lietuviai. 
Rugpjūčio 12 d. į Lietuvą įvažiavo 
537 lenkai ir 569 lietuviai, o kitų 
tautybių atvykėlių buvo tik 156. 
Priešinga kryptimi iškeliavo 1022 
lenkai ir 620 lietuvių, kitų buvo 
228 - dažniausiai latviai, vokiečiai 
ir estai.
MADŲ DIENOS “EUROPOJE”

Vilniuje, viename didžiausių ir 
moderniausių prekybos bei laisva
laikio centrų Lietuvoje “Europa” 
rugpjūčio 28-29 d.d. vyko madų 
festivalis “Europos mados dienos”. 
Žiūrovams buvo pristatyta šių metų 
rudens mados, kurias demonstravo

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

LougheedFuneral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

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

200 modeliuotojų. Prekės taikomos 
visiems vartotojams, ne vien elitui, 
pasak “Europos” rinkodaros vado
vės Sandros Kivilienės. Šiuo metu 
“Europos” centre veikia daugiau 
kaip 70 drabužių, avalynės ir kitų 
parduotuvių, taip pat restoranai, ka
vinės, įvairių paslaugų salonai. 
“Europos” bendras plotas - 21,500 
kvadratinių metrų, iš jų 18,000 už
ima prekyba. Centro valdytojos - 
nekilnojamojo turto bendrovės 
“Hanner” investicijos į jį siekė apie 
60 mln. litų, dar apie 30 mln. inves
tavo prekybininkai ir paslaugų tei
kėjai.

APDOVANOTAS KARYS
Lietuvos jėgerių bataliono 

būrio vadas Itn. Darius Milašius 
kartu su tarnybos draugais rugpjū
čio pradžioje dalyvavo tarptautinė
se pratybose “Erna Raid 2004” Es
tijoje. Vykdydamas pratybų užduo
tį, jis pastebėjo upėje pavojingai 
prie užtvankos priplaukusią išsi
gandusią moterį ir kartu su į pagal
bą atskubėjusiais danų kariškiais, ją 
išgelbėjo. Estijos kariuomenės va
das viceadmirolas Tarmo Kouts už 
šį ryžtą lietuvį ir danus apdovanojo 
Estijos gynybos sąjungos KAITSE- 
LIIT nuopelnų medaliu, padėką ka
riams pareiškė ir Estijos gynybos 
ministeris Margus Hanson. Lietu
vos kariškiai pratybose “Erna Raid” 
dalyvauja nuo 2001 m., šiais metais 
pasirodė ypač gerai. Tarp 14 užsie
nio komandų jėgeriai užėmė 3-ąją 
vietą.

PAMINĖTOS SIGNATARĖS 
MIRTIES METINĖS

Rugpjūčio 23 d. seime prisi
mintos Aukščiausiosios tarybos - 
Atkuriamojo seimo atstovės, Nepri
klausomos valstybės atkūrimo akto 
signatarės Birutės Nedzinskienės 
mirties 10-sios metinės. 1992 m., 
besibaigiant Aukščiausiosios tary
bos - Atkuriamojo seimo kadenci
jai, B. Nedzinskienė dalyvavo rin
kimuose kaip Tautos pažangos ju
dėjimo atstovė. Po nesėkmės rinki
muose ji dirbo Krašto apsaugos mi
nisterijos kanceliarijos vadove. 
Rugpjūčio 23 d. ji ir kiti jau mirę 
signatarai buvo pagerbti tylos mi
nute. Partizanų šeimoje gimusiai 
(1955 m.) filologei parlamento ga
lerijoje buvo atidaryta jai skirta fo
tografijų paroda. Ji palaidota Že
mųjų Kaniūkų kapinėse Kaune.

VARGSTA TREČDALIS 
GYVENTOJŲ

Lietuvos ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas, kalbėda
mas per Lietuvos radiją rugpjūčio 
24 d. teigė, jog nors valdančioji 
koalicija dėjo pastangų, kad didėtų 
pensijos, sparčiau būtų kompensuo
jami rubliniai indėliai ir kt„ “žmo
nės labiau tiki populistiniais paža
dais, kuriuose įgyvendinus būtų su
žlugdyta finansinė sistema, kristų 
pasitikėjimas Lietuva Europos są
jungos akyse”. Jis prieš rinkimus 
žadantis tik tai, ką įmanoma įgy
vendinti. Taip pat jis pripažino, jog 
oficialiais duomenimis, žemiau 
santykinio skurdo ribos 2003 m. 
gyveno 27% kaimiečių, 8% didžių
jų miestų ir 14% kitų miestų gyven
tojų. Santykinio skurdo riba 2003 
m. buvo 312 litų per mėnesį vie
nam vartotojui, arba 842 litai namų 
ūkiui, kurį sudaro du suaugę asme
nys ir du vaikai iki 15 metų am
žiaus. (ELTA-LGTIC)

RŪPINSIS VAIKŲ SVEIKATA
Sveikatos apsaugos ministerija 

nuo rugsėjo 1 d. parūpins daugiau 
specialistų moksleivių sveikatos 
klausimams, rašo ELTA-LGTIC. 
Statistikos duomenimis, vaikai į 
mokyklą ateina daug sveikesni, ne
gu ją baigę išeina. Prastus vaikų 
sveikatos rodiklius lėmė nepakan
kamas skaičius visuomenės sveika
tos darbuotojų mokyklose. Tyrimai 
rodo, kad kas penktas 11, 13 ir 15 
metų moksleivis jaučiasi nelabai 
sveikas ir nelabai laimingas. Padi
dėjęs irzlumas, nervinė įtampa, gal
vos skausmai. Nauji specialistai 
įpareigoti prižiūrėti, kaip vykdomas 
moksleivių maitinimas, organizuo
ti jų apsisaugojimo nuo pervargi
mo, rūkymo, alkoholio ir narkotikų 
sukeliamų ligų programas, mokys 
mokytojus, tėvus ir vaikus sveikos 
gyvensenos. RSJ
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Lietuvos poetų išvyka pas Gudijos lietuvius. Iš. k.: GLB pirm. Virginija Tarnauskaitė, Erika Drungytė, 
Renaldas Viščinis (konsulo Gardine vairuotojas), Nijolė Simona Pučinskaitė, Vladas Braziūnas, Daiva Moc- 
kuvienė (konsulė Gardine),Gervėčių LB pirm. Vladas Bublevičius Nuotr. “Nemuno”

Dirbti vieningai šypsenos
JAV Lietuvių bendruomenės ir Lietuvių fondo
PAREIŠKIMAS
Lietuvių fondo ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų Lietuvių 
bendruomenės valdybų pirmi
ninkai sutaria, kad abiejų tikslas 
yra išlaikyti ir puoselėti lietuvy
bę telkiant žmones ir lėšas. At
vykstant į JAV tūkstančiams 
naujakurių iš Lietuvos, netgi 
svarbiau negu anksčiau, kad 
dirbtumėm kartu puoselėdami 
lietuvišką veiklą.

Tad JAV LB ir LF vadovy
bės nusprendėm įsiklausyti į tai, 
ką giedame Lietuvos himne ir 
semtis stiprybės iš praeities - iš 
prieš keturiasdešimt metų, kada 
LF ir JAV LB kartu dėjo Fondui 
pamatus. Tada LB apylinkėse 
buvo aiškinama, kaip svarbu su
telkti milijoną dolerių lietuvybės 
išlaikymui, kad iš palūkanų būtų 
galima remti lietuvišką veiklą. 
Žmonės rašėsi nariais į Fondą, 
nes norėjo, kad ateityje būtų rei
kalingų lėšų dirbant lietuvybės 
darbą.

LF vadovybės sumaniai pri
žiūrimas Fondas augo ir tapo 
lietuvybės finansine jėgaine. 
Kapitalas pasiekė $15 milijonų 
ir lietuviškai veiklai jau yra pa
skirta per $11 milijonų.

Prieš akis didžiulis iššūkis - 
kuo greičiausiai sutelkti Fonde 
$20 milijonų kapitalo ir lietuviš
kai veiklai kasmet skirti $2 
milijonus dolerių. Tam reikia, 
kad ir Lietuvių fondas, ir Lietu
vių Bendruomenė, mūsų visuo
menėje veikiantis vienetas, dirb
tų kartu, pritaikydami savo veik
lą ir įstatus, kad atitiktų laiko 
reikalavimus.

Lietuvių fondo ir JAV LB 
darbas atliekamas žmonių, kurie 

Dvyliktąją tautinių šokių šventę uždaro rengėjų vardu - JAV LB pirm. 
Vaiva Vėbraitė-Gust ir KLB pirm. Rūta Žilinskienė (mikrofono 
kairėje) Nuotr. A. Žilinsko

“Mes čia šoksim šokinėsim ir į kitus nežiurėsim” - Dvyliktosios tautinių 
šokių šventės repeticijoje Hamiltono “Gyvataro” šokėjai

Nuotr. M. Turutos

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

panaudojo savo laiką, energiją ir 
talentus, neretai patys padeng
dami su šiuo darbu susijusias iš
laidas. Tai didžiulė dovana, kuri 
turi būti branginama. Užtai LF 
ir JAV LB pripažįstam vieni ki
tų darbo svarbą ir vertę, nuošir
džiai apgailestaujame, kad pra
eity buvo nesusipratimų ir ryžta
mės vieni kitiems padėti šalinti 
visa, kas nukreipia dėmesį nuo 
tikslo, pasirenkame tai, kas pa
deda išvengti susipriešinimo.

Lai mūsų bendradarbiavi
mas būna verta tąsa JAV LB ir 
LF steigėjų darbo, kurių idealiz
mas, dvasinis ir finansinis pali
kimas mus įpareigoja naujai su
telkti jėgas lietuvybei išlaikyti, 
jai puoselėti ir ją perduoti atei
nančioms kartoms.

Arvydas Tamulis, 
Lietuvių fondo valdybos 

pirmininkas
Vaiva Vėbraitė, 

Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių bendruomenės krašto 

valdybos pirmininkė

Pažvelkime į save
KUN. KAZYS KAKNEVIČIUS

Kai popiežius Jonas-Paulius 
II pradėjo Kristaus įpėdinio že
mėje eiti pareigas, savo kalboje 
kreipėsi į pasaulio valdovus: 
“Atverkite duris Kristui, įsileis
kite Kristų į mokyklas, parla
mentus, teismų sales. Nebijoki
te, Kristus Jūsų nepražudys. Jis 
nepakenks. Kristus atneš palai
mą ir taiką bei ramybę. Nebijo
kite atidaryti Kristui duris.”

Vedybinė dovana
Vienas tautietis ilgai rausėsi 

lentynose dovanų krautuvėje kažko 
ieškodamas.

- Ar galėčiau jums padėti? - 
paklausė pardavėjas.

- Ieškau ko nors tinkamo ves
tuvių dovanai, - atsakė pirkėjas.

- Patarčiau Jums pirkti šį gražų 
paveikslą. Jis vadinasi “Artėjanti 
audra”.

Plėšikų baimė
Garsusis graikų filosofas Sok

ratas, kartą keliavo su dideliu tur
tuoliu. Pakeliui gyventojai pranešė, 
kad toje apylinkėje siaučia plėšikai.

- Vargas man, jeigu jie pažins 
mane! - sušuko turtuolis.

Sokratas gi atsidusęs tarė:
- Vargas man, jeigu jie neatpa

žins manęs!
Po teismo

Jaunas advokatas gynė savo 
klientą kaltintą apiplėšimu. Nuken
tėjęs neįstengė įrodyti kaltintojo ta
patybės.

Po teismo advokatas savo 
klientą paklausė:

- Dabar, kai tamsta jau ištei
sintas, pasakyk man teisybę:

- Ar tamsta atėmei iš nukentė
jusio tą pinigų sumą?

- Na, o kaip aš tamstai, pone 
advokate, būčiau pajėgęs sumokėti.

Parengė Stasys Prakapas

Kristaus bijo pasaulio val
dovai ir daug kur stoja prieš 
Dievą. Kristaus-Dievo jau bijojo 
ir žydų karalius Erodas, kuris, 
išgirdęs, kad gimė karalius - 
Kūdikėlis Jėzus, bandė Jį nužu
dyti. Katalikų Bažnyčios galva 
popiežius ir ragina valdovus ne
bijoti Kristaus-Dievo, nes Jam 
nereikia žemiškų valdovų sostų 
ir valdžios. Tad nebuvo reikalo 
išmesti kryžius iš mokyklų, par
lamentų, teismo salių bei kitų
visuomenei skirtų pastatų.

Mes kritikuojame valdžias, 
kurios tai daro, o kaip mes pa
tys? Ar rūpinamės, kad Kristui, 
Jo žemiškos mirties simboliui 
Kryžiui būtų grąžinta ankstyves
nė vieta ir garbė?

Mūsų seneliai rūpinosi, kad 
šventieji simboliai puoštų jų 
gražiausius kambarius, kad kry
žiai ir koplytėlės būtų statomos 
prie sodybų, kryžkelių, kur pra- 
važiuotojai pro šalį, palankiai 
nusiimdavo kepures ir sveikin
davo kryžių ar koplytėlę.

Mes jau pradėjome skleisti 
“moderniškumą” ir pačiame 
gražiausiame kambaryje - salo
ne, jau kryžius netinka. Mūsų 
vaikai jau šalina kryžių iš viso 
namo. Mūsų vaikaičiai jau nebe- 
pripažįsta visų septynių sakra
mentų, ypač tų, kurie jiems ne
patinka, būtent Atgailos (Išpa
žinties), Santuokos. Ir vis daž
niau girdėti: Bažnyčia, išpažin
tis nebėra reikalingi. Santuoka 
gali būti atliekama kur nors sa
lėje, parke, paplūdimyje ar ko
kio teisėjo, kokio nors pareigū
no, laivo kapitono... akivaizdo
je. Kataliko pareiga Santuokos 
sakramentą priimti tik šventovė
je prie Dievo stalo, kunigo aki
vaizdoje. Tuomet ateina ir Die
vo palaima sutuoktiniams. Jų ir 
mūsų visų gyvenimas bei ateitis 
- Dievo rankose.

DrZf/ftiY FOUR SEASONS 
tW/r 1FXY REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

JA Valstybės
Lietuvių klubo patalpose St. 

Petersburge, FL, liepos 18, sekma
dienio popietėje paminėtas prieš 
71-rius metus Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydis per Atlantą iš 
Niujorko į Kauną. Popietės pra
džioje Lietuvių klubo vicepirm. A. 
Andriukienė padeklamavo J. Grei
čiūno eilėraštį “Darius ir Girėnas”, 
paskaitė lakūnų testamentą jaunajai 
Lietuvai ir paskaitai pakvietė inž. 
V. Mažeiką. Pastarasis apibūdino 
abiejų lakūnų gyvenimą jų pomėgį 
skraidyti Amerikoje ir jų pasiryži
mą nugalėti Atlantą atkreipiant pa
saulio dėmesį į Lietuvą Jų skrydis 
per Atlantą buvęs pats tiksliausias 
krypties atžvilgiu. Spėjama, kad jie 
žuvo Soldino miške dėl netobulos 
aukščio rodyklės, kuri rodė atstumą 
nuo jūros lygio, o ne nuo žemės. 
Dariaus ir Girėno skrydis, nors ir 
nelaimingai užsibaigęs, tikrai išgar
sino Lietuvos vardą. Popietė baigta 
“Lietuva brangi”.

Klubo mažojoje salėje liepos 
13 d. įvyko Lietuvos vyčių organi
zacijos 147 kuopos susirinkimas. Jį 
pradėjo kuopos pirm. J. Jasaitis, pa
sveikinęs visus dalyvius. Invokaciją 
sukalbėjo kuopos dvasios vadas 
kun. dr. M. Čyvas. Perskaitytas 
sausio 20 d. susirinkimo protoko
las. Pranešimą apie iždą ir veiklą 
padarė J. Jasaitis, nes iždininkas 
negalėjo dalyvauti susirinkime. Ro
mos lietuvių kolegijai ir Telšių ku
nigų seminarijai paaukota po 100 
dol. Susirinkusius pasveikino kun. 
B. Talaišis, palinkėdamas vyčiams 
ir toliau energingai darbuotis Die
vui ir Tėvynei. Kviečiami visi įsi
jungti į organizaciją kuri veikia 
nuo 1913 m. Susirinkimas baigtas 
malda. Po to pabendrauta prie ka
vutės ir skanumynų.

{Lietuvių žinios, 337 nr.)

Gudija
Pelesos lietuvių mokykloje, 

baigiant mokslo metus, įvyko tėvų 
ir mokinių vakaronė. Prie gražiai 
papuoštų stalų susėdo tėvai, mo
kiniai ir mokytojai. Buvo padainuo
ta daug liaudies dainų, deklamuota 
eilėraščių. Tėvai reiškė padėką mo
kytojams, kurie mokė jų vaikus lie
tuvių kalbos, dainavimo ir kaip 
bendrauti su suaugusiais.

A.a. Donata Žakutienė, Pele
sos lietuvių mokyklos mokytoja, po 
ilgos ligos, mirė gegužės 7 d. Ve
lionė gimė 1955 m. rugpjūčio 29 d. 
Lietuvoje, Lentvaryje. Darbavosi 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamente prie Lietuvos vyriausy
bės. Vėliau persikėlė į Gudiją ir 
dirbo Rimdžiūnų Pelesos lietuvių 
mokykloje. Čia ji dėstė piešimą at
liko ir kitokius įsipareigojimus. Ve
lionė buvo mokinių mėgstama. D. 
Žakutienės mirtis - didelė netektis 
lietuviškam švietimui Gudijoje. Jos 
liūdi du sūnūs, Pelesos vidurinės 
mokyklos mokytojai, mokiniai ir 
Pelesos lietuvių bendruomenės 
“Gimtinė” nariai.

{Lietuvių godos, 2004 m., 5 nr.)

Kazachstanas
Kazachstano buvusiuose Ken- 

gyr, Spask, Balchaš lageriuose š.m. 
birželio pradžioje apsilankė Lietu
vos delegacija ir atidengė tris pa
minklus žuvusioms tautiečiams at
minti. Paminklams pastatyti Lietu
vos valdžia skyrė 40,000 litų. Juos 
sukūrė architektas A. Vyšniūnas. 
Šiemet sukanka 50 metą kai Ken- 
gyro lageryje, netoli Džezkazgano 
miesto, dėl nuolatinių kalinių paže

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

{{□TAT Tf LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

minimą smurto ir šaudymų įvyko 
Didysis Kengyro kalinių sukilimas, 
kuriame dalyvavo 700 lietuvių. Ati
dengdama šioje vietovėje paminklą 
Lietuvos socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos sekretorė V. Mu
rauskaitė pažymėjo, kad prireikė 
pusės šimto metą jog būtų galima 
įamžinti atminimą tautiečią padė
jusių čia galvas “...kad šiandien 
esame laisvi ir gyvename Nepri
klausomoje valstybėje, turime dė
koti ir šio sukilimo dalyviams”, - 
kalbėjo Lietuvos valdžios atstovė. 
O Kazachstano prezidento duktė D. 
Nazarbajeva sakė, kad ilgą laiką 
kazachstaniečiai nebuvo savo že
mės šeimininkai ir neturėjo teisės 
spręsti apie lagerius, atnešusius to
kiai daugybei žmonių tragedijas. 
Dabar Kazachstano žmonės jau 12 
metų esą savo krašto šeimininkai, ir 
atidengti paminklai ne tik pagerbia 
čia kentėjusių žmonių atminimą 
bet visuomet primins šio krašto at
einančioms kartoms apie žiaurią is
toriją kuriai niekad nebūtų leista 
pasikartoti. Kazachstano lageriuose 
buvo apie 10,000 lietuvių. Lietuvos 
delegacija susitiko su Alma Altą 
miesto ir Karagandos lietuvių bend
ruomenėmis. Tai buvę kaliniai, jų 
vaikai ir vaikaičiai, negalėję su
grįžti į Lietuvą. Šiuo metu Kazach
stane gyvena apie 9000 lietuvių. 
(ELTA)

Australija
A.a. Antanas Pacevičius, at

šventęs 93-jį gimtadienį, mirė ge
gužės 20 d.Adelaidėje. Velionis gi
mė 1911 m. gegužės 2 d. Glaudučių 
dvare prie Kretingos. Baigęs Plun
gės gimnaziją 1931 m. įstojo į Vy
tauto Didžiojo universiteto Techni
kos fakultetą. Studijas vainikavo 
statybos inžinerijos diplomu. Če
koslovakijoje atliko kelių statybos 
praktiką o grįžęs į Kauną universi
tete dėstė šildymo ir “vėsinimo kur
są architektūros studentams. Inž. A. 
Pacevičius 1942 m. buvo paskirtas 
geležinkelių valdybos Kauno ruožo 
viršininku. 1939 m. vedė odontolo
gijos studentę (tapusią dantų gydy
toja) Stasę Korsakaitę. 1944 m. 
jauna šeima su sūneliu Vyteniu pa
sitraukė į Vokietiją. Wiesbadene, 
Offenbache, Arolsene pabėgėlių 
stovyklose suorganizavo amatų 
mokyklas. Vokietijoje susilaukė 
dukrelės Rasos. Pacevičių šeima 
1949 m. atvyko į Australiją. A. Pa
cevičius, atlikęs dvejų metų prievo
linę darbo sutartį, perėjo dirbti į 
statybos bendrovę, vėliau iki pen
sijos darbavosi kaip inžinierius pa
jūrio apsaugos srityje. Jo pastango
mis buvo įsteigtas Lietuvių inžinie
rių ir architektų draugijos skyrius 
Adelaidėje. Jis taip pat buvo veik
lus Lietuvių bendruomenės narys. 
Skaitė įvairias paskaitas, austrai ie- 
čius supažindino su Lietuvos reika
lais. Lietuvai atstačius nepriklauso
mybę, keturis kartus lankėsi gimta- 
jama krašte. Su džiaugsmu padėjo 
prof. A. Matukoniui Vytauto Di
džiojo universitete įsteigti studentų 
“Plieno” korporaciją. Australjoje 
skausmingai išgyveno sūnaus Vyte
nio netektį, jam paskendus. Vėliau 
džiaugėsi savo vaikaičiais, kurie 
baigė aukštesnius mokslus. Žmona 
Stasė velionies atminimui paskyrė 
“Plieno” korporacijos vienam stu
dentui Antano Pacevičiaus stipen
diją. Jo liūdi žmona ir dvi dukterys 
su šeimomis.

{Mūsųpastogė, 2004 m., 24 nr.)
J. Andr. 

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

PASKOLAS
Asmenines nuo...........4.30%
nekiln. turto 1 m......... 4.40%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Pasvalio krašto kraitis
ANTANAS DUNDZILA
Retokai pasitaiko, kai, tik 

traukiant iš voko laiškanešio at
neštą žurnalą, per nugarą nubė
ga malonaus įspūdžio elektros 
srovė. Tas džiugesys dar pašo
ka, kai, pavarčius leidinį, jo turi
nys sudomina, o vietomis ir nu
stebina. Kad ir trumpus tokius 
išgyvenimus ilgokai prisimeni. 
Liepos mėnesį man taip atsitiko, 
rankose belaikant naujausią, 
blizgančiuose viršeliuose, dido
ko formato Pasvalio krašto kul
tūros bei istorijos žurnalą Šiau
rietiškus atsivėrimus.

Šiaurės rytų Lietuvoje tū
nantis Pasvalys - tiek atstumu 
nuo mano gimtojo Kauno, tiek 
dvasiškai - man tolima vietovė. 
Tačiau Pasvalyje leidžiamas 
žurnalas labai ryškiai atskleidžia 
spaudos jėgą, apie kurią šiaip 
jau retai pagalvojame: Atsivėri
mai tą Lietuvos kampelį padaro 
įdomų, net stebinantį. Iš toli
mos, mažai žinomos vietovės jis 
manyje ugdo visos Lietuvos 
buitį bei veidą. Ir Amerikoje gy
venantieji, ir Lietuvos skaityto
jai juo gali net didžiuotis, kad 
tokiam tai Pasvalyje (kuriame 
nėra universitetų, institutų) vyk
domas aukštos kokybės kultūri
nės spaudos puoselėjimas. Ma
nyčiau, tokių vietinių leidinių 
labai reikia, kad Lietuva nebūtų 
tapatinama vien su didmiesčiais 
- Vilniumi, Kaunu, Klaipėda ir 
kt. Tokių leidinių reikia ir bend
rajam Lietuvos kultūriniam vei-

LIETUVA Ii..
Lietuvos pašto ženklas

Nuotr. M. Pranevičiaus 

Ruduo... Aš nejaučiu drėgmės nei šalčio, 
Man visos žiemos žvilga sidabru! - 
Esu nuskynęs žiedą nuo paparčio, 
Kuris apsaugo nuo rudens audrą.

Seniai seniai tai buvo, taip, seniai, 
Nebeprisimenu kada nei kur. - 
Tiktai menu, kai uosiai ir beržai 
Palaimino išeintantį svetur...
Naktis šalta... Prie gyvo papartyno 
Prisiglaudžiau ir užmigau kietai. -
Kažkas suspindo akyse... Nuskyniau 
Iš sapno gautą žiedą dovanai.

Aš nebijau rudens, žiemos, nei šalčio, 
Esu globoj savą mišką paparčio.

II
Taip vieną kartą išėjau į girią, 
Pavaikščioti, pabūti vienumoj — 
Kur medis medį, tartum brolį, giria, 
Kur juodas paukštis gieda žalumoj.

Deja, giria pageltusi jau buvo, 
Jau medžiai skendo liūdesy rudens - 
Trumpai žaliavę saulėj lapai puvo

Laisvės kovotojos Ninos Nausėdaitės laidotuvės 2004.VIII.8 Kaune. Fone - Balchašo politkalinių vėliava. 
Pirmoji dešinėje (krašte) - Genocido tyrimų centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, trečiasis - Gediminas 
Reutas Nuotr. S. Sajausko

dui, jų reikia ir pačių pasvalie
čių savęs pažinimui bei sąmo
ningos savigarbos ugdymui. Vi
sa tai labai gražiai byloja jau net 
16-tas Šiaurietiškų atsivėrimų 
numeris.

Redakcija šį numerį laiko 
sukaktuviniu ir skiria Kalbos ir 
knygos metuose minimoms lie
tuviškos spaudos atgavimo 100- 
sioms metinėms. Sukaktis, nes 
jau suėjo penkeri leidybinio dar
bo metai. Spaudos draudimo 
prisiminimas - labai natūralus 
reiškinys, nes redakcijoje bent 
branduolį sudaro (tiksliai nega
liu pasakyti) Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos 
darbuotojai. Knygų bei periodi
kos apsuptiems darbuotojams - 
tai savaime suprantama dvasinė 
duona ir druska.

Leidinio sukaktį, nuo 1999- 
aisiais pirmųjų žingsnių iki šių 
dienų, straipsnyje apibūdina re
dakcijos narė Vitalija Kaziliony- 
tė. Pirmųjų žingsnių kelias tur
būt buvo tipiškas bene visiems 
pirmiesiems užsimojimams. Ta
čiau ištverta, įrodytas pasiryži
mas bei talentas. Straipsnio pa
baigoje ji linki du dalykus: 
“...žurnalui tobulėti; ...ir liudyti 
didžiajai Europai mažojo Pasva
lio krašto dvasią...” Ypač antra
sis linkėjimas daug pasako apie 
Pasvalio žmones bei leidinio 
siekius. O baigia padėkos žo
džiais: “Ačiū visiems - kad esa
me!”

Spaudos atgavimui duoklė 
atiduodama Jono Aničo straips
niu Kova už lietuviško žodžio 
laisvę ir Petras Vileišis. Pastara
sis Pasvaliui reikšmingas, nes 
Pasvalio valsčiuje 1851 gimęs. 
(Pasvaliečiai yra, gerąja prasme, 
fanatiški savo krašto žymūnų 
gerbėjai!). Šią temą papildo ne
paprastai įdomus A. Grigaravi
čiaus straipsnis Keletas pastabų 
apie politinių srovių ir Petro Vi
leišio ‘Vilniaus žinių’ leidėjo, 
santykius.

Pirmoje žurnalo vietoje eina 
Pasvalio rajono mero Gintauto 
Gegužinsko rašinys Gausinkime 
kultūros aruodus. Štai, politi
niam valdyme iškilusio vietinio 

ANATOLIJUS KAIRYS

Negailestingai plakami vandens.

Žiūrėdamas į vaizdą šį skausmingą, 
Ir aš lyg gėlą pajutau širdy...
Juk laiko strėlės į kiekvieną sminga, 
Nėra prasmės gyventi nevilty!

Aš neskiriu žalios nuo raudonos, 
Nei vasaros nuo šaldančios žiemos.

III
Gyveninmas nei geras, nei negeras, 
Visus vienodai šildo spinduliai - 
Jis neveda, jis prievarta nevaro, 
Nežino kur vingiuojasi keliai.

Kiekvienas savo rankomis smuikuoja 
Prašydamas ir duodamas pats sau - 
Kiekvienas savo laiką išeikvoja 
Tegaudamas kiek skirta - ne daugiau!

Laimingas — nelaimingas nieks neklausia, 
Gyvenimas toks pat, koks tu esi - 
Stovėsi, bėgsi ar lėtai keliausi, 
Ką ardamas pasėjai, tą rasi.
O kam gyvenimas labai tamsus, 
Sonetai mano tam nušvies kelius.

asmens pasisakymas: “Kartais 
pajuntu nusistebėjimą: ir kam 
jūs ten, Pasvalyje, skiriate pini
gus knygoms leisti, žurnalui 
remti... Nepuolu ginčytis, tačiau 
džiaugiuosi, kad Pasvalio rajono 
savivaldybės taryba pritaria kul
tūros, dvasingumo ugdymui.” 
Kol tokie žmonės Pasvalio val
džioje, kol redakcija kvėpuoja 
savo krašto dvasia, leidinys 
žydės!

Straipsnių šiame numeryje 
apsčiai. Jie įvairūs. Daug įdo
mių smulkmenų krašte apie Pas
valio knygnešius: sužinosite, 
kad (aišku, pasvalietis!) P. Šim- 
belis net 34 kartus perėjo sieną; 
kad slapta nešamos spaudos ry
šuliai svėrė nuo pūdo iki centne
rio, už juos mokėdavo po du 
rublius ir t.t. Ir visa tai vyko toli 
nuo prūsų sienos, Pasvalio apy
linkėse! Ir t.t. ir t.t.

Visų straipsnių tame 64 psl. 
numeryje čia nesuminėsime. Ta
čiau negaliu nesustoti prie jauni
mo. Štai du puslapiai skirti P. 
Vileišio (sic!) gimnaziją baigu
siai, kuriančiai poeziją, būsima
jai ekonomistei Sandrai Kisie
liūtei. Jos atsakymas į kvietimą 
pafantazuoti ką darys po 20 me
tų: “...sėduosi prie rašomojo sta
lo, nors ką tik grįžau iš darbo, ir 
rašau eilėraštį... Žiūriu pro savo 
nedidelio namuko, kuris yra ne
dideliame kaimelyje, bet netoli 
didelio miesto, langą ir stebiu, 
kaip paskutiniai saulės spindu
liai slepiasi už debesies... Rytoj 
vėl į skaičių pasaulį.” Ar neža
vus vaizdas? O čia - išjos eilė
raščio apie vasarą:
Šypsosi žemuogės, 
Dar nenuskintos. 
Supasi svajonės 
Ant smilgų,
Vėjo bučinių nestinga...

Štai kokį jaunimą Lietuvai 
augina Pasvalys. Apie tai - ir dar 
daug daugiau talentingai leidžia
muose Šiaurietiškuose atsivėri
muose.

ŠIAURIETIŠKI ATSIVĖRI
MAI, 2004 nr. 1(16). Leidžia 
žurnalo visuomeninė redakcija. 
Vytauto D. a. 6/1, LT-39, 40 
Pasvalys.

$

Žurnalo “Šiaurietiški atsivėrimai” viršelis su nuotrauka A. Grušo 
skulptūros Pasvalio knygnešiams pagerbti

Legendinė Lietuvos dukra
NINA NAUSĖDAITĖ, 1924-2004, ryžtinga laisvės 

kovotoja, partizanų ryšininkė
ANTANINA GARMUTE

Ją vadino Lietuvos Antigo
ne. Gražių veido bruožų. Atviro 
žvilgsnio. Principinga ir tiesi 
kaip pati Tiesa. Ji buvo tvirta 
kaip plienas per čekistų tardy
mus, kuriuos įvardijo kaip 
“žmogaus protu nesuvokiamus”.

Nina Nausėdaitė (partizani
nis slapyvardis Rasa) gimė Aly
tuje, Lietuvos karininko šeimo
je. Mokėsi Kaune, aukštesniojo
je technikos mokykloje. Pokary
je, įsijungusi į pasipriešinimo 
kovą, pasitraukė iš legalaus gy
venimo ir tapo kelių partizanų 
apygardų - “Tauro”, Kęstučio ir 
“Vyčio” - svarbiausiąja ryšinin
ke. Vykdė atsakingas vyriausios 
partizanų vadovybės - J. Že
maičio-Vytauto, A. Baltūsio- 
Žvejo, P. Bartkaus-Žadgailos 
užduotis.

1947 m. suimta, apie metus 
laiko buvo kankinama Vilniaus 
KGB rūsiuose. Po to - išvežta 
už Poliarinio rato į Uchtą, o vė
liau Balchašo lagerį Kazachsta
ne. Grįžo Lietuvon po Stalino 
mirties. Jai nebuvo leista studi
juoti Kauno politechnikos insti
tute. Tačiau bendraminčių dėka 
ji įgyvendino savo svajonę - iš
moko valdyti sklandytuvą ir sa
varankiškai pakilo į dangų.

Išsipildė ir kita - didžiausio
ji - kovotojos svajonė. Nina 
Nausėdaitė sulaukė laisvos Lie
tuvos, už kurią paaukojo pras
mingiausius savo gyvenimo me
tus. Ji gražiai bendravo su savo 
gyvais išlikusiais bendražygiais,

<•

Atsiųsta paminėti
Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, 

TARP AKORDŲ. Eilėraščiai Re
daktorė - Dalia Milukaitė. Daili
ninkas - Juozas Tumas. Parengė 
leidykla “Ramona”. Išleido ir 
spausdino “Piko valanda” (Gedimi
no g. 14, Marijampolė). Tiražas - 
500 egz. Marijampolė, 2004, 256 
psl.

ATEITIS. Leidžia Ateitininkų 
federacija. Redaktorė - Ieva Elzbu- 
taitė. Redakcijos adresas: Laisvės 
ai. 13, LT-44237. Kaunas, Lithua
nia. Techniškai labai puošnus leidi
nys, tik per daug smulkus raidynas.

ANTANAS MOCKUS, tauto
sakininkas, pedagogas, kultūros 
veikėjas. Sudarytojos - V. Mockie
nė, R. Norkevičienė. Redaktorė - 
Donata Linčiuvienė. Išleido Valsty
binis leidybos centras (Geležinio 
vilko g. 9, Vilnius 2000). Vilnius, 
1998 m., 327 psl.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
INSTITUTAS. Litauisches kul- 
turinstitut. JAHRESTAGUNG 
2003 SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Redaguoja dr. Vincas Bartusevi
čius. Leidėjas - Lietuvių kultūros 
institutas. (Schloss Rennhof, D- 
68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Ger
many). Lampertheim, 2004, p. 196.

Nina Nausėdaitė - Lietuvos par
tizanų ryšininkė

likimo draugais. Aktyviai daly
vavo LPKTS (Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos) 
veikloje. Nevengė ir nebijojo sa
kyti į akis tiesos, dėl ko ne visų 
galbūt ir mėgstama buvo. Sovie
tinių kalėjimų kankiniai atsime
na Niną - pagalbon skubančią, 
ne vienam ištiesusią gelbstinčią 
ranką sunkiais gyvenimo mo
mentais.

Tėvynė įvertino savo Anti- 
gonės nuopelnus. Ji buvo apdo
vanota Vyčio kryžiaus III laips
nio ordinu ir Lietuvos kariuo
menės kūrėjų-savanorių meda
liu. Jai buvo suteiktas ir karinis 
kapitonės laipsnis.

... O šią vasarą, karštą rug
pjūčio 8 d. popietę ant Ninos 
karsto... nebuvo kam uždėti Lie
tuvos Trispalvės! Nebuvo ir jo
kių partizanų apygardų vėliavų. 
Tik šykščią vyrišką ašarą braukė 
bene vienintelis čia dalyvavęs 
Kęstučio apygardos partizanas 
Alfonsas Gedutis ir tyliai raudo
jo kelios dešimtys senatvės ir 
negandų iškankintų buvusių 
Balchašo lagerio velionės bend
ražygių. Skambėjo jų nuoširdūs 
atsisveikinimo žodžiai ir iš šir
džių plaukiantys eilėraščių pos
mai. Vienintelė — jų - vėliava 
skelbė: “Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos. Balchašo polit
kaliniai”.

Šermenyse dalyvavo Kauno 
karininkų ramovės viršininkas 
kapitonas Gediminas Reutas ir 
šaulys Petras Balašaitis. Jie pa
garbiai nešė velionės karinius 
apdovanojimus. Pagerbti neeili
nės laisvės kovotojos iš Vilniaus 
atvyko Gyventojų genocido tyri
mų centro generalinė direktorė 
Dalia Kuodytė, kuri savo kalbo
je didžiai įvertinio Ninos Nausė
daitės karinius nuopelnus ir jų 
reikšmę Lietuvai.

Narsi Tėvynės dukra atgulė 
Kauno Eigulių kapinių kalnelyje 
greta savo artimųjų. Aukštų, 
kietų granitinių plokščių apsup
tyje.

Nors karinės salvės nebuvo 
- Amžina šlovė tautos didvy
rėms!

čtyčįp <5^ <5^

Tėviškės žiburiai • 2004.VIII.31 • Nr. 35 (2842) • psl. 5

Ei KllLTMĖJE VEIKLOJE
Dailininkė Marija Cvirkienė 

mirė birželio 19 dieną Vilniuje, 
eidama 92-sius gyvenimo metus. 
Gimė 1912 metais Moldovoje, 
garsaus antikinių kalbų žinovo 
Merkelio Račkausko šeimoje, 
nuo 1921 metų busimoji dailinin
kė gyveno Lietuvoje. 1935 metais 
baigė Kauno meno mokyklą, 
mokėsi pas lietuvių dailės klasi
kus Petrą Kalpoką, Adomą Gal
diką. Dalyvavo parodose Kaune, 
Vilniuje, Budapešte, Bratislavoje, 
Ankonoje (Italija), tobulinosi už
sienyje. 1935 metais susituokė su 
rašytoju Petru Cvirka, mirusiu 
1947 metais. Dailininkė savo kū
ryboje nesiėmė sprę sti sunkių, 
komplikuotų gyvenimo problemų, 
nors jos pačios gyvenimas be jų 
neapsiėjo. Jos tapyba - tai nuolat 
besikeičiąs gyvų, išjaustų įspū
džių ir nuotaikų pasaulis, trapus, 
pilnas spalvų ir šviesos virpesio, 
šilto gyvybės alsavimo. Už kūry
binius nuopelnus 1965 m. daili
ninkei buvo suteiktas Lietuvos 
nusipelniusios meno veikėjos 
garbės vardas, 1972 m. Lietuvos 
liaudies dailininkės garbės var
das, 2000 m. apdovanota DLK 
Gedimino ordinu. Šimtai jos pa
veikslų saugomi Vilniaus ir Kau
no dailės muziejų fonduose, pri
vačiuose rinkiniuose.

Klaipėdos universitete prieš 
ketverius metus įsteigta Komuni
kacijos katedra šiemet išleido pir
mąją žurnalistų laidą. Diplomai 
įteikti trylikai bakalaurų. Pasak 
Socialinių mokslų fakulteto deka
no docento Antano Bučinsko, per 
ketverius metus dauguma studen
tų spėjo ne tik baigti studijas, bet 
ir susirasti darbo pagal savo spe
cialybę. Beveik visi absolventai 
patvirtino savo pasiryžimą dirbti 
tik su žiniasklaida. Dauguma jų 
žada dirbti Klaipėdoje bei aplin
kiniuose miestuose. Šiuo metu 
Klaipėdos universiteto Komuni
kacijos katedroje mokosi 71 stu
dentas, rudenį įstos dar 20 pirma
kursių.

Lietuvos ambasada Japonijo
je Tokijo banko “Cuo Mitsui” pa
talpose liepos 23 d. surengė pa
rodą Lietuvos atspindžiai Japo
nijoje, kurioje pristatoma Japoni
jos visuomenei šiuolaikinė Lietu
va, besirengianti dalyvauti 2005 
metais Japonijoje vyksiančioje 
pasaulinėje parodoje EXPO 2005. 
Parodoje demonstruojami daili
ninkių Viktorijos Daniliauskaitės 
ir Eglės 'Kuckaitės grafikos dar
bai, Vyggy Windo ir Daumanto 
Každailio fotografijos ir tapybos 
darbai, platinama informacija, 
demonstruojama vaizdo medžia
ga apie turizmą Lietuvoje. Ši vis 
atnaujinama kilnojamoji paroda, 
kartu su ambasadoriaus Japonijo
je Algirdo Kudzio, kuris kalba ja
poniškai, paskaitų apie Lietuvą 
ciklu aplankys ir kitas Tokijo bei 
aplinkines vietoves.

Viena iš parodos dalių skirta 
supažindinimui su planuojamu 
Lietuvos kompozitoriaus ir daili
ninko Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio pristatymo Japonijoje 
projektu. Pagal šį projektą 
Maskvos valstybinėje P. Čaikovs
kio konservatorijoje M. K. Čiur
lionio kūrybą tyrinėjanti japonų 
pianistė Tomona Mikajazi Tokijo 
ir kituose su Lietuva glaudesnius 
ryšius palaikančiuose Japonijos 
miestuose rengs seminarus bei 
koncertus, kuriuose bus atlieka
mos Čiurlionio kompozicijos.

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

Lietuvos laisvės kovotojo generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklas
prie Krašto apsaugos ministerijos Vilniuje, pastatytas kai kr. aps. 
ministeriu buvo Č. Stankevičius, viceministeriu - politkalinys Ed. 
Simanaitis Nuotr. S. Sajausko

Jaunieji Lietuvos mokslinin
kai, pasigedę bendradarbiavimo 
ir bendravimo, susirinko pirmą 
kartą į darbo ir poilsio stovyklą 
prie Kauno marių Idėjų kalvė: 
Arlaviškės 2004. Ten jie vieni ki
tiems pristatė savo mokslinius ty
rimus, aptarė bendradarbiavimo 
galimybes, o stovyklai baigiantis 
nutarė rinktis į labiau speciali
zuotus seminarus-diskusijas į vai
rių mokslo šakų atstovams, ku
riems reikalingi kitų sričių specia
listų patarimai. Lietuvos miškų 
instituto doktorantės Brigitos Se- 
rafinavičiūtės teigimu, Lietuvos 
mokslui būdingas uždarumas: 
“Nemažai mokslininkų, susibūrę 
į savus, uždarus ratus, menkai 
pažį sta kitų mokslo sričių ko
legas bei jų darbus. Tačiau jau
nieji mokslininkai supranta, kad, 
plėtojantis technologijoms, vienos 
mokslo šakos sukauptų tyrimų 
metodikų arsenalui nebeužtenka. 
Bū tina į jungti ir sujungti patirtis, 
į gytas atliekant tyrimus į vairiose 
mokslo šakose. Juolab, kad dau
gelis mokslinius tyrimus finan
suojančių fondų pirmenybę tei
kia kelių partnerių kuriamiems 
projektams, o ne pavieniams 
mokslininkams.”

Stovykloje dalyvavo dvidešimt 
į vairių Lietuvos universitetų bei 
institutų doktorantų ir magistran
tų, dirbančių informatikos, edu
kologijos, fizikos, matematikos, 
biomedicinos, matavimų inžineri
jos srityse. Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų sąjungos pirmi
ninkas Tomas Zalandauskas, Vil
niaus universiteto teorinės fizikos 
ir astronomijos instituto jaunes
nysis mokslo darbuotojas, į sitiki- 
nę s, kad ši stovykla visiems daly
viams buvo labai naudinga: vieni 
gavo konkrečių patarimų savo ty
rimams, kitiems gimė idėjų apie 
galimus bendrus projektus, dar 
kiti tiesiog praplėtė akiratį, už
mezgė ryšius, kurie gali praversti 
ateityje.

Lenkų institutas Vilniuje su
rengė jau penktą vasaros koncer
tų programą, kuriose būna pri
statomi žymesni Lietuvos ir Len
kijos į vairių muzikos stilių atlikė
jai. Šiųmetinėje programoje vyko 
keturi renginiai. Juose pasirodė 
Lietuvos akordeonų kvintetas 
“Concertino”, akordeonininkų an
samblis iš Krokuvos “Motion 
Trio”, vilniečio Jan Maksymowicz 
džiazo kvartetas ir klezmerių mu
zikos ansamblis “Galicijos trio” iš 
Krokuvos. Pastarasis ansamblis 
koncertavo Vilniuje rugpjūtį vy
kusio Antrojo pasaulio litvakų 
kongreso metu.

Lietuvos akordeonų kvintetas 
“Concertino” į sisteigė 1978 me
tais. Jame groja įima Plungaitė, 
Regina Pancekauskienė, Žana 
Gumenaja, Rasa Miškinienė ir 
Lietuvos muzikos akademijos 
profesorius Ričardas Sviackevi- 
čius. Per savo ketvirtį šimtmečio 
gyvavimą kvintetas surengė apie 
1,000 koncertų Lietuvoje ir užsie
nyje. Laimėjo Didžiuosius prizus 
tarptautiniuose konkursuose Ita
lijoje (Castclfidardo, 1990) ir 
Austrijoje (Innsbrucke, 1992). 
Repertuare gausu j vairių stilių 
bei epochų užsienio ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių aranžuotės 
bei originaliai šiam ansambliui 
sukurtų kūrinių. Ansamblis yra 
į rašę s apie 150 kūrinių radijo ir 
TV stotyse, išleidę s 3 plokšteles, 
2 garso kasetes ir 2 kompaktines 
plokšteles. G.K.



6 psi. * Tėviškės žiburiai • 2004.VIII.31 • Nr. 35 (2842)

PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais nuo 
9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 830 v.r. iki 12.45 v.p.p. /ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 1230 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v._______

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 64 milijonus dolerių

IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind........................ 1.00%
180-364 d. term.ind.......................1.10%
1 metų term, indėlius.................. 1.30%
2 metų term. Indėlius..................2.00%
3 metų term, indėlius..................2.50%
4 metų term, indėlius..................2.90%
5 metų term, indėlius..................3.50%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.25%
1 metųGIC-met. palūk................2.50%
2 metų GlC-met. palūk................2.50%
3 metų GlC-met. palūk................2.80%
4 metų GlC-met. palūk................3.25%
5 metų GlC-met. palūk................3.75%
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”................................0.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind...... 2.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.80%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind...... 3.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 4.20%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 0.75%
Kasd. pat. čekių sąsk. iki...........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo.................... 4.75%

Sutarties paskolas 
nuo.....................4.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................... 3.85%
2 metų.........................4.25%
3 metų......................... 4.95%
4 metų......................... 5.25%
5 metų......................... 5.45%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............. 3.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

REAL ESTATE BROKER 
27John Streel, Toronto

(ft JUMS TIK 
T-'-yJl KAINUOS 

Kį1' ^3’/2%
IŠVISO 

■SULU* +GST 
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

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

RUBY REAL ESTATE ltd.

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

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

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.ls.olip

ONTARIO LAND SURVEYOR
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

FmARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

VILNIUS.

Tel: (416)233-4601
$000* .......   $000*
♦J»off for 1 parcel O off

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

Lietuviai (balti) rungtynėse su italais Atėnų olimpiadoje š.m. rugpjūčio 
27 d. Nuotrauka V. Maco, daryta fotografuojant TV ekraną

Lietuvos rinktinės žaidėjas RAMŪNAS ŠIŠKAUSKAS kovoje su JAV 
krepšininkais, kuriuos lietuviai nugalėjo Atėnuose 94:90 rezultatu š.m. 
rugpjūčio 21 d. Nuotrauka Time žurnalo

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kraštų, kurie priklauso Ekono
minio bendradarbiavimo ir plėt
ros organizacijai, Kanada užima 
25-tą vietą skaičiumi gydytojų, 
reikalingų gyventojams aptar
nauti. Kanadoje atitenka 2.1 gy
dytojas 1000 gyventojų, kai vi
durkis organizacijai priklausan
čių kraštų yra 2.9. Kanadoje 4 
milijonai žmonių neturi šeimos 
gydytojo, ir tokių net 2 milijonai 
gyvena Ontario provincijoje. 
Kanada praranda kasmet apie 
200-250 gydytojų, išvykstančių 
į JAV, kurios ieško gydytojų, 
kad užpildytų savo retėjančių 
gydytojų eiles. Prie šio trūkumo 
taip pat prisideda ir tai, kad 
žmonės ilgiau gyvena ir išeinan
čių į pensiją gydytojų skaičius 
auga, nes jaunesnieji gydytojai 
nebenori dirbti tokių ilgų valan
dų kaip jų pirmtakai. Siūloma 
taip pat palengvinti įsidarbinimą 
Kanadoje gydytojų iš užsienio, 
kurių yra nemažai, tik jiems 
šiuo metu sudarytos nepalankios 
sąlygos. Dr. Ian Hanson, kuris 
pirmininkavo siūlymų komite
tui, sakė, kad yra neprotinga iš
leisti sveikatos priežiūrai kasmet 
120 bilijonų dolerių be jokio 
plano, kaip parūpinti pakanka
mą skaičių sveikatos priežiūros 
darbuotojų. Dr. Patel pridūrė, 
kad sveikatos priežiūros pertvar
kymas yra bereikšmis, jei ne
įmanoma užtikrinti pakankamo 
skaičiaus gydytojų, slaugių bei 
reikalingos įrangos.

Kanados Radijo-televizi- 
jos ir telekomunikacijos komi
sija (CRTC) žada atimti leidimą 
veikti Kvebeko miesto (Quebec 
City) radijo stočiai CHOI-FM . 
Per paskutiniuosius kelerius me
tus ši stotis buvo daugelį kartų 
įspėta dėl kai kurių šios stoties 
pranešėjų pasisakymų. Jie neva 
pavadinę juodaodžius, Lavalio 
universiteto studentus, žmogėd
roms ir žiaurių diktatorių vai
kais. Jie net išsireiškę, kad psi
chiniai ligoniai turėtų būti su
naikinti. Kai CRTC pranešė, 
kad ši stotis negalės transliuoti 
po rugpjūčio 31 dienos, jos rė
mėjai pradėjo rinkti parašus ir 
prie Kanados parlamento rūmų 
surengė demonstraciją, kurioje 
dalyvavo apie 7,000 klausytojų. 
Demonstrantai teigė, kad ši sto
tis nėra blogesnė už kitas ir nori, 
kad valdžia pakeistų sprendimą. 
Kultūrinio paveldo (Heritage) 
ministerė Lisa Frulla aiškino, 
kad CRTC yra nepartinė atskira 
nuo valdžios komisija, kuri nu
taria, kas gali transliuoti progra
mas. Radijo stotis šiuo reikalu 
gali tik apeliuoti sprendimą fe
deraciniame teisme.

Radijo stoties savininkas 
Patrice Demers, kuris atvežė į 
demonstraciją peticiją su dau

giau kaip 200,000 parašų, pra
nešė, kad jis apeliuos. Pagal jo 
apskaičiavimą, jo bendrovė pra
rastų 25 milijonų dolerių, jei bū
tų uždaryta. Jis sutinka, kad sto
tis yra padarusi klaidų, bet ne 
daugiau kaip kitos stotys. Jis tei
gė, kad turi būti žodžio laisvė ir 
klausia, kodėl CRTC turi teisę 
sustabdyti tokią stotį, kurios tiek 
daug žmonių klausosi. Kvebeko 
provincijos premjeras Jean Cha
rest irgi nepritaria šios stoties 
uždarymui.

Derybos vyksta tarp JAV 
bendrovės “Target Corp.” ir 
Kanados “Hudson’s Bay” 
bendrovės. Target norėtų nu
pirkti visą ar bent dalį Hudson’s 
Bay bendrovės (HBC). Hudson’ 
s Bay yra seniausia Kanados 
bendrovė, įkurta 1670 m., kai 
sudarė visų į Hudson įlanką įte
kančių upių prekybos monopolį. 
Šiuo metu ji yra savininkė “The 
Bay” ir “Zellers” parduotuvių 
kurių Kanadoje yra daugiau 
kaip 400. Ji yra likusi paskutinė 
kanadiečių savininkų valdoma 
universalinė parduotuvė nuo 
1999 metų, kai 133 metus gyva
vusi “Eatons” bendrovė nustojo 
veikti. “Target” bendrovė turi 
1107 parduotuvių JAV ir tenai 
konkuruoja su “Wal-Mart” 
bendrove, kuri jau kelinti metai, 
kai turi savo parduotuvių Kana
doje. įsigijimas HBC leistų jai 
toliau konkuruoti su “Wal- 
Mart” ir būtų pirmas žingsnis į 
parduotuvių atidarymą užsieny
je. Finansų specialistai spėja, 
kad jeigu “Target” norėtų įsigyti 
visą HBC, kaina galėtų siekti 
1.14 bilijonų dolerių.

Kanados medikų draugi
jos (Canadian Medical Associa
tion) paskutiniame leidinyje 
skelbiama studija, daryta su 
daugiau kaip 4000 vaikų, kurie 
gimė 1997 metais Newfound
land ir Labrador provincijoje. 
Tyrinėtojai domėjosi priešmo
kyklinio amžiaus vaikų svoriu. 
Nutukimą matavo remdamiesi 
aukščio ir svorio duomenimis, iš 
kurių nustatomas kiekis kūno 
riebalų (Body Mass Index). 
Tarp 25 ir 30 BMI reiškia per 
didelį žmogaus svorį, o daugiau 
kaip 30 BMI turintis žmogus 
laikomas nutukusiu. Rasta, kad 
18% tų vaikų turėjo per daug 
svorio ir dar 8% buvo nutukę. 
Vaikų nutukimas sustiprina gali
mybę, kad jie vėliau susirgs 
cukralige. Taip pat ankstyvas 
nutukimas dažnai reiškia, kad 
vaikas liks toks ir užaugęs, ir 
gali turėti daugiau sveikatos 
problemų negu normaliai. Viena 
iš studijos autorių, dr. Patricia 
Canning, sako, kad tėvai dažnai 
nepastebi savo vaikų svorio pa
didėjimo. Jie turėtų prižiūrėti,

SPORTAS
Lietuva - ketvirtoji

XXVIII-tosios pasaulinės olim
piados Atėnuose krepšinio žaidynė
se į viršų iškopė keturios koman
dos: Argentina, Italija, JAV ir Lie
tuva. Praeitą penktadienį, rugpjūčio 
27 Argentina įveikė JAV 89:81 re
zultatu, o Italija visai nelauktai nu
galėjo Lietuvą 100:91. Rugpjūčio 
28, šeštadienį rungtynėse dėl bron
zos Lietuva prieš JAV nebeatsilaikė 
ir pralaimėjo 104:96 rezultatu, anot 
rungtynes stebėjusių žinovų, tapusi 
vienintele iš geriausiųjų be meda
lių. Auksą užtarnautai laimėjo pui
kiai ir pavyzdingai žaidę argenti- 
niečiai, supylę italus 84:69. Toks 
santykis esąs retas baigminėse 
rungtynėse, kai kovoja pačios stip
riausios jėgos. Kai kurie italų pate
kimą į antrąją vietą vertina kaip ne
lemtą atsitiktinumą.

Apie Amerikos nuosmukį pasi
pylė įvairių aiškinimų, kurie greitai 
nesibaigs. Lietuvos komanda žino
vų vertinama labai gerai, nors rung
tynėse dėl bronzos padarė nemažai 
klaidų, padidinusių ir pasitikėjimą 
savo jėgomis, kurios buvo intensy
viai laužiamos amerikiečių, pasiry
žusių žūtbūt laimėti bent bronzą. S.

Netektis
A.a. Arūnas J. Pakula, krep

šinio žinovas, Kauno “Žalgirio” 
klubo atstovas tarptautiniams ry
šiams, mirė rugpjūčio 23 d., eida
mas 61-uosius metus. Velionis gi
mė 1944 m. vasario 23 d., mokėsi 
Panevėžyje, studijavo Kauno medi
cinos institute, Maskvos valstybi
niame Lomonosovo un-te. Dirbo 
Kaune medicinos kardiologijos sri
tyje, buvo mokslinių ryšių su užsie
niu sk. vedėju, žurnalo “Krepšinio 
pasaulis” redaktoriumi, Lietuvos 
krepšinio lygos patarėju tarptauti
niams ryšiams. Yra paskelbęs 60 
mokslinių straipsnių, trijų knygų 
redaktorius, 1992 m. olimpiados 
Barcelonoje Lietuvos krepšinio 
rinktinės, iškovojusios bronzą, va
dovas. Plačiau reiškėsi sportinės 
spaudos srityje. (ELTA)

ŠALFASS-gos suvažiavimas
Metinis, visuotinis 2004 m. 

ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 
2004 m. lapkričio 20, šeštadienį, 
Klyvlando Lietuvių Namuose, 877 
East 185th Street, Cleveland, Ohio. 
Tel. 216 531-2131. Suvažiavimo 
pradžia - 11 vai. ryto.

Suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų rink
tieji atstovai, sporto klubų pirmi
ninkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS- 
gos rinktieji bei skirtieji pareigūnai 
ir ŠALFASS-gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fizinio 
auklėjimo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuviškų organizacijų bei 
spaudos atstovai ir visi lietuvių 
sportiniu judėjimu besidomintys.

Smulkios informacijos išsiųs
tos sporto klubams ir ŠALFASS- 
gos pareigūnams. Norintieji gauti 
daugiau informacijų ar pateikti pa
siūlymų, prašomi kreiptis į ŠAL
FASS-gos centro valdybos pirmi
ninką Rimantą Dirvonį, 20 Kane 
Court, Willowbrook, IL 60527- 
2263. Namų tel. ir faksas 630 789- 
0529; darbo tel. 312 681-3947; E- 
paštas rdirvonis@hotmail.com.

Suvažiavimo darbotvarkėje - 
rinkimai, VH-sios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės Lietuvoje 2005 m. 
bei kiti einamieji reikalai. Prašoma 
stengtis šiame svarbiame suvažiavi
me gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba 

kiek saldumynų bei užkandžių 
jų vaikai valgo. Taip pat turėtų 
prižiūrėti, kad vaikai daugiau ju
dėtų ir nepraleistų visą laisvalai
kį prie televizijos ar kompiuteri
nių žaidimų.

Kanados pašto valdytojas 
Andre Ouellet, kuris šiuo laiku 
yra suspenduotas nuo pareigų, 
dviejų revizijų kaltinamas, kad 
per aštuonis metus išleido 2 mi
lijonus dolerių savo kelionėms 
ir vaišėms, dėl kurių jis nėra pa
teikęs pateisinamų dokumentų. 
Taip pat rasta, kad jis neva pašte 
įdarbindavęs savo gimines bei 
bičiulius, nesilaikydamas nor
malios priėmimo į darbą tvar
kos. Dar rasta, kad kai kuriems 
patarnavimams darbo sutartis 
sudarinėjo su bendrovėmis, re
miančiomis liberalų partiją, ku
riai jis priklauso ir kurios val
džioje jis buvo ministeriu. 
Quellet teisinasi, kad jo kelionės 
ir kitos išlaidos buvo reikalingos 
tarnybos reikalams. O išlaidų 
pateisinimo dokumentų pagal 
pašto statutus jam nereikėjo tu
rėti. Sakė, kad kai pradėjo šį 
darbą, Kanados paštas finansiš
kai veikė lygiomis. O dabar per 
jo vadovavimo laikotarpį paštas 
padarė daug pelno. Visa ši byla 
yra sprendžiama finansų minis- 
terio John McCallum. (Spaudos 
pranešimu, A. Quellet š.m. rug
pjūčio 12 d. atsistatydino.) V.St.

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.00% už 90-179 d. term, indėlius 
1.10% už 180-269 d. term. Indėlius 
1.10% už 270-364 d. term, indėlius 
1.30% už 1 m. term. Indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.90% už 4 m. term, indėlius 
3.50% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.55% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.00% RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
2.80% RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
3.25% RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
3.75% RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.20% RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
0.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų......................... 3.95%
2 metų......................... 4.35%
3 metų......................... 4.95%
4 metų......................... 5.25%
5 metų......................... 5.45%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETUl
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: lnfo@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 1C1 Telefonas: 416 207-9239

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jj savo aukomis.

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

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

I lllllllIIIIllllllllll
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

PRANEŠU,
kad MEDELIAI keliasi gyventi į Mississaugą.

Nuo rugsėjo 7 dienos Whitbyje nebegyvensim, bet į savo naujas 
patalpas galėsim įsikraustyti tik spalio pradžioje - tą laiką panaudo
siu! seniai užsipelnytom atostogom. Toronto Roncesvalles gatvės 
įstaigoje vėl būsiu tik spalio 5 d. Savo gerbiamus klientus prašau 
numatytas keliones, jei įmanoma, pas mane užsisakyti iki rugsėjo 7 d. 
Mūsų atostogų metu įstaigoje galite kreiptis angliškai ar lenkiškai į 
Violetą arba Adrianą. Pasakykite, kad esate Medelio klientai - Jums 
pritaikys mano normaliai teikiamas nuolaidas.

Mūsų naujas namų adresas nuo spalio 4 d. bus: 
50-1202 Elm Drive East, Mississauga, Ont. L5A 3X2.

Tel. 905-306-9563.
Pagarbiai, Jūsų Algis Medelis

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:rdirvonis@hotmail.com
mailto:lnfo@parama.ca


NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME
miela p. EMILIJA,

Jus garbingo Jubiliejaus proga su 
95-ju gimtadieniu. Linkime sveikatos ir 

Dievo palaimos bei dar daug metų sulaukti 
nepaprastai rūpestingai mylinčios 

dukrelės Rūtos globoje.
U _ NIJOLĖ ir šeima

Kai prakalbini liudininkę..
Jos laiškas su komentarais

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS š.m. rugpjūčio 10 d. Vilniaus sporto rūmuose surengtose krepši
ninkų išleistuvėse į XXVlIl-tąją olimpiadą Atėnuose linki jiems sėkmės. Jo linkėjimai išsipildė ELTOS nuotr.
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

Chaim Bargman diskusija 
dėl kunigo Antano Yliaus kilo 
TŽ 2002.IX.3 nr. 35 (2738), pa
skelbus O. Packevičienės rašinį 
Vieni jį niekino, kiti aukštino.

Ryšium su TŽ 2003.1.21 nr. 
3 (2758), kuriame paskelbtas ir 
mano straipsnis dėl kunigo Ant. 
Yliaus, gavau ir O. Packevičie
nės adresą Marijampolėje.

Nusiunčiau jai savo rašinį ir 
netrukus sulaukiau jos laiško, 
datuoto 2003.III.24. Kai kurios 
šio gana nemažos apimties laiško 
eilutės pasirodė man labai svar
bios istoriniu požiūriu. Parašiau 
laišką O. Packevičienei, prašyda
mas leidimo šias jos laiško vietas' 
paviešinti. Deja, mano dideliam 
nusivylimui, tokio leidimo nega
vau: “Lai viskas bus pamiršta: 
tiek žuvusieji, budelių aukos, o ir 
žudikai; Tam yra Aukščiausiojo 
teismas, ten viskas bus atseikėta 
kiekvienam”.

Su šiuo teiginiu, uždarančiu 
kelią istorinės praeities tyrinėji
mams, niekaip negalėjau sutikti...

Š.m. liepos 7 d. turistų gru
pė iš Anglijos paskyrė man - 
vedliui - susitikimo vietą Kal
varijoje. Kelias iš Kauno į Kal
variją veda pro Marijampolę, 
tad negalėjau praleisti progos 
aplankyti O. Packevičienę. Gal 
pavyks perkalbėti? Atvežiau jai 
keturis laikraščio XXI amžius 
šių metų numerius (26, 2,8, 29, 
33), kuriuose paskelbti kunigo 
Ant. Yliaus prisiminimai. Juos 
1990 m. per keletą numerių 
spausdino Šiaulių rajono laik
raštis Šiaulių naujienos. Supran
tama, į tyrinėtojų akiratį rajoni
niame laikraštyje skelbti prisi
minimai nepateko. Man per atsi
tiktinumą pavyko juos aptikti ir 
įtikinti XXI amžiaus redakciją 
šiuos prisiminimus (Brangi lais
vės kaina) perspausdinti.

Ėmiausi įtikinėti O. Packe
vičienę, kad jos laiške išdėstyti 
faktai labai svarbūs ir juos bū
tina paviešinti. Mano pašnekovė 
pakeitė savo nusistatymą ir lei
do savo pirmojo laiško ištraukas 
skelbti spaudoje:

- O kuriame laikraštyje ban
dysite skelbti?

— Suprantama, Tėviškės ži
buriuose.

— Gerai, skelbkite. Tai geras 
laikraštis.

Atsiprašęs už ilgoką įžangą, 
pereisiu prie O. Packevičienės 
2003.III.24 rašyto laiško.

“Gerb. p. Chaim Bargman,
Jūsų laiškelis su iškarpom iš 

Tėviškės žiburiai laikraščio bu
vo man staigmena, nes aš jo ne
gaunu ir nepageidauju, nes man 
skaityti trukdo akys, kurios greit 
pavargsta... Tad turiu neprarasti 
saiko rašant bei skaitant, juolab, 
kad jau visai arti 80 m.

Parašiau tą straipsnį apie 
kun. A. Ylių, paskatinta gimi
naičio, gyv. Hamiltone, Ontario. 
Bet kartais kildavo mintis, kad 
kai kas susidomės, gali būti ir 
priešingų vertinimų. Aš nerašiau 
apie tiesiogines jo, kaip kunigo 
pareigas ar veiklą, bet kaip apie 
nuoširdų, patrauklų, ryžtingą 
žmogų, kunigą, vieną iš dauge
lio sugebančių patraukti jauni-

XIV-tą Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąskrydį Ariogaloje 
2004.VIII.7 sveikina konservatorių 
partijos-Tėvynės sąjungos vadovas 
A. Kubilius Ntr. V. Kulnio

mą, kad įdomiai praleistų laisva
laikį. Be to, kitą.tokį patriotą 
vargu bau ar rasime, kaip šis.

1944 - 1945 m. dar mokiau
si Marijampolės mokytojų semi
narijoje IV-tame kurse. Atsitik
tinai kun. Antaną susitikau 
mieste. Tada dar nežinojau, kad 
jis organizuoja pasipriešinimo 
kovą prieš sovietinius okupan
tus. Tuo laiku kaip tik buvo pa
skelbta pirmoji mobilizacija. 
Vyrai buvo sunerimę, nežinojo 
kaip elgtis. Kun. Ylius man pa
siūlė, kad aš atsiųsčiau patiki
mus vyrus, buvusius pavasari
ninkus ar kaimynus, pas jį į 
Skardupius, kur jiems bus sau
gu. Numačiau 3-4 vaikinus, ku
rie jau turėjo šaukimus. Pirmąjį, 
kaimyną, pašnekinau visai prieš 
išleistuves. Žinoma, labai atsar
giai, siūlydama dar palaukti - 
neskubėti. Jis jau buvo šiek tiek 
apgiręs ir parėjęs namo pareiškė 
“Veto” - neisiąs kariauti. Netru
kus buvau pašaukta į saugumą ir 
apkaltinta “banditų” verbavimu. 
Pašnekesiai tuo nesibaigė, visur 
jaučiau “globą”. Netrukus ir 
kun. Ylius buvo suimtas.

O apie juodaplaukę mergi
ną plačiai, bet patyliukais kal
bėjo skardupiečiai ir kaltino 
kun. Antaną nedorovingumu.

(Nežinau, ar O. Packevičie- 
nė suvokia šio paskutinio tei
ginio svarbą, tačiau visiems aiš
ku, kad tai yra liudijimas - nors 
ir netiesioginis, - kad kun. Ant. 
Ylius iš tikrųjų slapstė žydų 
merginą, Ch.B.).

O kur dabar ir ar dar gyva ši 
Marytė? Ji galėtų būti gyva liu
dininkė. Tad labai gražu, kad 
Jūs stengiatės nors po mirties jį 
apdovanoti, nors tai reikėjo pa
daryti dar jam gyvam tebesant. 
Tuo pačiu kunigas būtų reabili
tuotas ir nuo šmeižto. Ir nors ne
trumpai bendravome, bet apie 
tai jis mums neužsiminė. Nema
žai jo laiškų atidaviau “Tauro” 
partizanų muziejui.

Dėl Dušanskio ir Raslano 
(buvau O. Packevičienei nusiun
tęs ir savo XXI amžiuje 
2003.11.12 nr. 12 paskelbtą raši
nį, kuriame paneigiau šmeiži
kišką teiginį, kad N. Dušanskis 
dalyvavęs Rainių žudynėse, - 
Ch.B.) nusikaltimų nieko neži
nau, nes tuo nesidomėjau. Tik
riausiai, teisybei nustatyti prirei
kė ir liudininkų ir teismų. Teisy
bę sunku nustatyti, bet ją pa
neigti dar sunkiau. Juodi darbai 
vis tiek išlenda.

Mūsuose aršus kagėbistas 
pokaryje buvo tardytojas žydų 
tautybės Greisas. Tai jis išsi
kviesdavo “paneles” pasišne
kėti, o tos jau ir negrįždavo. Te
ko ir man su juo “susipažinti”. 
Dar karui nesibaigus, atrodo, šis 
“flirtininkas su panelėmis”, bu
vo vieno gimnazisto nušautas. 
Daugelis lengviau atsiduso.

Aš dar užkliuvau už žodžio 
“žydšaudys”. Jei žydšaudžiais 
vadinami ir tie, kurie per prie
vartą sugauti gatvėje ir įsodinti į 
sunkvežimį su kastuvu įbruktu į 
rankas ir nuvežti į egzekucijos 
vietą, tai šitokių dar padaugėtų. 
Vieną šeimą pažinojau, nes ten 
taip atsitiko, kad tėvas ėjo į dar
bą, o atsikliuvo laidotuvėse be 
galo žiauriose. Vos neišprotėjo. 
Gėrė visą savaitę ir rovėsi plau
kus nuo galvos, o dar vėliau bu
vo sovietų areštuotas, atliko 
kažkokią bausmę. Buvo stabdo
mi ir sunkvežimiai, kad vairuo
tojai nuvežtų senelius ir mažus 
vaikus ir ligonius į bendrą kapą. 
Daugelis šių, ne savo noru pa
galbininkų, sovietams artėjant, 
pasitraukė į Vakarus ir, bijoda
mi nemalonumų, negalėjo ap
lankyti Tėvynės.

Šitą gedulingą procesiją (ma
tyt žydų varymą sušaudyti, - 
Ch.B.) stebėdama, atpažinau ir 
pažįstamus, jų tarpe ir Sobolį. Ne
paprastai jų gailėjo, o pasigirdus 
šūviams ir išgąstingiems verks
mams, atrodė, kad priartėjo pa
saulio pabaiga. Tai sudrebino dau
gelio širdis. Aš, dar jauna, buvau 
nualpusį. Bet apie tai pakaks”.

Pagarbiai O. Packevičienė

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Natūralus sveikimas
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Sveikimo procesas yra su
dėtingas - jame yra įvairių bio
loginių poreiškių. Visų pirma 
adaptacija — prisitaikymas. 
Tarkim, asmuo atvyko iš šiaurės 
ašigalio į subtropikus. Keičiasi 
ne tik miego ir budėjimo valan
dos, darbingumas, savijauta, bet 
ir valgymo ritmas, patiekalai, 
psichologiniai aktyvios ir pasy
vios veiklos periodai. Tai liečia 
ne vien tik šį asmenį, bet ir visą 
jo šeimą, o vėliau ir su juo susi
jusius asmenis. Atsiranda nuola
tinė nervinė įtampa. Tokiomis 
sąlygomis asmuo tampa nerviš
kas, ima velti klaidas, pykti. Su
trikusi adaptacija dabartinio 
“homo sapiens” atžvilgiu daž
niausiai reiškiasi ne per medici
ną, o per psichologinę-socialinę, 
net filosofinę prizmę. Kadangi 
psichopatologija, psichinės ligos 
yra užkrečiamos (žr. TŽ, 2001, 
33-34 nr.), problema tampa su
dėtingesnė. Viską nulemia valia, 
sąžinė, teisingumas ir geranoriš
kumas. Pasirodo, kad asmuo, 
apimtas nervinės įtampos, suge
ba net be specialių - modernių 
ir brangių - vaistų nervinę įtam
pą įveikti pats (žr. TŽ. 1993, 18; 
1991, 30; 2000, 37; 2001, 8 nr., 
nr. ir kt.).

Čia keliais žodžiais paminė
ta fiziologinė ir psichologinė 
adaptacija. Bet jos turinys yra 
labai platus, nes apima mechani
nę, fizinę, cheminę, biologinę, 
socialinę, net filosofinę adapta
ciją.

Tik dviejų adaptacijos rūšių 
žmogus negali paveikti - skaus
mo ir kančios atveju. Kai dėl 
mirties, tai ji normaliu atveju 
(esant nepakenktai fiziologinei 
aukštosios nervinės sistemos 
veiklai) nervinės įtampos nesu
kelia. Kitas atvejis, jeigu besiar
tinanti mirtis yra lydima skaus
mo ir kančios, prieš kurias žmo
gus ir fiziologine, ir psichologi
ne prasme yra bejėgis.

Didžiulę painiavą normalio
je fiziologinio organizmo veik
loje, t.y. sveikatoje, sukelia ner

vinės reguliacijos sutrikimai. 
Įsivaizduokime, važiuojame au
tomobiliu. Bet, paspaudus sire
nos mygtuką, užsidega tolimo 
apšvietimo lempos, “nuimant 
gazą”, automobilis kaip sykis 
ima greičiau važiuoti, spau
džiant stabdį, atrodo, lyg spaus- 
tumėm akceleratorių ir pan.

Nervinėje reguliacijoje ypač 
svarbūs yra transmiteriai. Tai 
biologiškai aktyvios medžiagos, 
kurios išsiskiria nervų persijun
gimo vietoje (sinapsėse). Žinant, 
kad neuronų yra apie 14-16 mi
lijardų, o jo ataugų (skaidulų) 
100 kartų daugiau, tenka tik ste
bėtis, kokiu būdu reikiamų me
džiagų reikiamas kiekis patenka 
į reikiamą vietą, nuo ko ypač 
priklauso mūsų sveikata. Šių 
procesų protas negali aprėpti.

Lengvi nervinės reguliacijos 
sutrikimai sukelia vegetacinę 
neurozę (bendrą negalavimą, 
blogą nuotaiką ir savijautą, pa
didintą jautrumą, senestopatiją). 
Ilgainiui toks vegetacinės nervų 
sistemos veiklos išsiderinimas 
gali sukelti rimtas psichosomati
nes ligas.

Pasirodo, kad ir nuo šios ne
galios galima visai sėkmingai 
gydytis pačiam. Svarbiausia, su
norminti gyvenimo būdą, regu
liariai maitintis, nevartoti kenks
mingų gaminių (alkoholio, 
tabako, narkotikų), nepervargti. 
Vaistai iš tikrųjų čia turi antraei
lį vaidmenį. Gaila ir liūdna da
rosi, kai matai gyvenimo nuste
kentą pilietį, ieškantį vaistinėje 
stebuklingos tabletės, kuri padė
tų išsivaduoti nuo visų neigiamų 
poreiškių, o, svarbiausia, grąžin
tų gyvenimo džiaugsmą. Deja, 
taip nebūna. Aišku, galima lai
kinai, lyg skėtį, vartoti raminan
čiuosius vaistus, tačiau tai tik 
savęs apgaudinėjimas.

Kita normalų sveikimą or
ganizuojanti funkcija yra kom
pensacija. Gyvenime sutinkame 
daug žmonių, kuriems dėl vie
nos ar kitos priežasties yra paša
lintas inkstas, išoperuota du 
trečdaliai skrandžio, keli metrai

Skautų veikėjų šeima Toronte- Jūratė, Arija ir Kastytis Batūros
Nuotr. R. Otto

plonųjų žarnų. Ir, pasirodo, nie
ko baisaus. Todėl, jeigu tik ati
tinka kraujo grupė ir kiti geneti- 
niai-fiziologiniai rodikliai, nesi
bijokime atiduoti geraširdišku
mo vardan savo inksto, dalies 
kaulų čiulpų. Šia prasme tole
rantiški ir giliai tikintieji savo 
artimojo mirties atveju privalėtų 
būti geranoriškesni, labiau at
jautus.

Ypač svarbi fiziologinio or- ' 
ganizmo apsigynimo sistema 
yra imunitetas, kuris yra ląsteli
nis ir neląstelinis, susidarąs or
ganizmo skysčiuose. Specialios 
endotelinės ir leukocitų ląstelės 
(pvz. kileriai). Taip pat reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad bet kurios 
organizmo ląstelės membrana 
bakterijoms, išskyrus virusą, yra 
nepralaidi. (Plačiau apie tai žr. 
T7, 2002, 39,41,43,44, 45 nr.)

Uždegimas, kurį apibūdina 
paraudimas, patinimas, skaus
mingumas ir funkcijos sutriki
mas, taip pat yra apsauginė re
akcija. Tačiau čia organizmui 
reikia kiek padėti (nevaikščioti, 
valgyti neaštrų, be prieskonių, 
daugiau pienišką bedruskį mais
tą). Jeigu uždegimas neperžen
gia ribų, vaistų nereikia. Tačiau, 
jeigu iš ryto ir vakare pažasties 
temperatūra laikosi ties 38-40°C 
riba, tenka griebtis paracetamo- 
lio (0.5 g tris kartus per dieną po 
valgio) arba tokiomis pačiomis 
dozėmis aspirino, gerti daugiau 
kompotų, vaisių sulčių, vartoti 
Bi ir C vitaminų.

Natūralų sveikimą skatina 
nerviniai impulsai, kurie susida
ro raumenyse. Specializuotose 
kardiologijos klinikose jau pra
ėjus 3-4 dienomis po įvykusio 
širdies infarkto, kineziterapeutas 
moko lovoje “važiuoti dviračiu” 
(t.y. daryti su kojomis tokius ju
desius, lyg iš tikrųjų mintum 
dviračio pedalus), lankstyti ran
kas. Taikomas ir lengvas masa
žas. Svarbu išmokti taisyklingai 
kvėpuoti’ir to laikytis visą gy
venimą.

O ką susirgus daro organiz
mo biocheminiai procesai, saky
kim, fermentai. Pasirodo, kad jie 
taip pat mobilizuojasi, pagal rei
kalą vienų aktyvumą didiną, ki
tų — mažina. Fermentų “noras” 
toks pats - padėti atstatyti vidi
nės organizmo terpės pastovumą 
— homeostazę, t.y. būseną, kuri 
stabiliai vyravo iki susirgimo.

Taigi ne tik adaptacija, neu- 
roreguliacija, kompensacija, 
imunitetas, bet ir uždegimas, 
karščiavimas, skausmas taip pat 
priklauso natūraliems sveikimo 
mechanizmams.

Gamta daug davė žmogui. 
Nors ir siaučia ligos, bet racio
naliai gyvenant, skatinant ne
specifinius sveikimo procesus, 
neretai galima jų išvengti. Čia 
svarbų žodį turėtų tarti medici
ninė profilaktika ir kurortinė 
medicina.
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DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
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Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E. 
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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

SKAITYTOJAI PASISAKO
LAISVĖS KOVOTOJAI
Gerbiamoji Tėviškės žiburių 

redakcija, 
dėkoju už laišką, kuriuo man at
siuntėte Jūsų savaitraščio 26-jį šių 
metų numerį su mano straipsniu 
“Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą!” 
apie Lietuvos nepriklausomųjų ra
šytojų sąjungos Vl-ąją vasaros 
šventę. Itin susidomėjęs jį perskai
čiau. Tai tikrai labai plataus “diapa
zono” leidinys su labai dalykiška 
informacija apie Lietuvą, Kanados 
lietuvius ir dar daug ką. Tuo po
žiūriu labai solidus savaitraštis, ką 
man keblu būtų pasakyti apie bet 
kurį iš daugelio Lietuvoje publikuo
jamų periodikos leidinių. Nuostabu, 
kad randate vietos savo puslapiuose 
ir diskusinei publicistikai. Pavyz
džiui, labai tuo požiūriu geras Hen
riko Kudreikio straipsnis, paminėtas 
Tėviškės žiburių 26(2833) numeryje 
“Nauji tautos juodintojai”. Priešpas
kutinėje pastraipoje autorius liečia 
tikrai aktualią sovietiškai dar vis 
nutylimą lietuvių karių vokiečių pu
sėje ėjusiu tolyn nuo Lietuvos vyti 
bolševikus temą. O jų juk buvo 
tūkstančiai. Vilniuje Lukiškių aikš
tėje nutarta statyti paminklą ir 
įrengti memorialą laisvės kovoto
jams. Savivaldybės komisijai, kuriai 
pavesta tvarkyti šį reikalą, pateikiau 
siūlymą neužmiršti šių jaunuolių is
torinėje Lietuvos laisvės kovotojų 
gretoje, kaip ir Sedos mūšio kovo
tojų, memoriale, jo muziejuje pa
teikti istoriškai teisingųjų kovų ver
tinimą. Bandžiau prabilti apie tai 
Lietuvos nūdieninėje spaudoje, bet, 
deja... Tada ir pagalvojau, kad Lie
tuvoje, tebevaldomoje tų pačių, ku
rie ją per 50 metų sumankurtintų 
rinkėjų daugumos dėka tebesėdi 
valdžioje, istorinei teisybei dar ilgo
kai laikas neateis.

Dr. Algirdas Bikulčius, 
Vilnius

AUTOGRAFUOTI LEIDINIAI
Rokiškio “Romuvos” gimnazi

jos biblioteka šiuo metu vykdo 
projektą “Autografuoti leidiniai”. 
Jo tikslas - kaupti ir populiarinti 
autografuotų leidinių kolekciją už-
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LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

megzti ryšius su krašto šalies ir už
sienio įžymiais žmonėmis.

Gimnazijos bibliotekos projek
tą geranoriškai remia Lietuvos 
spaudos, radijo ir televizijos rėmi
mo fondas. Projekte geranoriškai 
dalyvauja: poetai, rašytojai, poli
tikai, dvasininkai, fotomenininkai, 
žurnalistai, aktoriai, skulptoriai... 
Autografuotą leidinį “Tyloj kalbė
si” iš Kalifornijos atsiuntė Alė 
Rūta.

Jau metai bendradarbiauju su 
Kanados lietuvių savaitraščiu “Tė
viškės žiburiai”. Jo dėka projektą 
parėmė kunigas K. Kaknevičius, 
žurnalistas J. Kojelis, redaktorius 
Č. Senkevičius, rašytojai - E. Alšė- 
nienė, H. Stasas. Be galo džiaugia
mės šiais žmonėmis. Jų dėka auto
grafuotų leidinių kolekcija didėja.

Pagarbiai - Reda Kiselytė, 
Rokiškio “Romuvos” gimnazijos 

bibliotekos vedėja, projekto 
“Autografuoti leidiniai” autorė 

Taikos g. 17 LT-42141, Rokiškis,
Lithuania

GYVENIMAS IR ŠVIESA
Vajus dėl lėšų išspausdinti ant

rą laidą a.a. kun. Vytauto Pikturnos 
knygos “Gyvenimas ir šviesa” tęsis 
tiktai iki šių 2004 metų galo. Čia 
raginame tuos, kurie dar neprisidė
jo su savo auka, kad tas projektas 
būtų įgyvendintas. Šiais metais su
kanka 20 metą kai šios knygos dva
sinio pobūdžio mintys buvo siun
čiamos, kun. Pikturnos į juostelę 
įkalbėtos, per Vatikano radiją į mū
sų dar tuo laiku sovietų okupuotą 
tėvynę. Tiek tais laikais, tiek ir 
šiais, dvasiniai skaitiniai, kaip “Gy
venimas ir šviesa”, gali sustiprinti 
įvairaus amžiaus žmones ir padėti 
jiems išlaikyti pusiausvyrą tarp gy
venimiškų problemų ir žemiškų pa
gundų.

Ši knyga yra tinkama dovana 
vyresnio amžiaus žmonėms, taip 
pat jaunimui ir jaunavedžiams ne 
tik Amerikos žemyne, bet ir Lietu
voje. Tačiau, jeigu nebus surinkta 
spausdinimo išlaidom $6,500 už 
500 egzempliorių tiražą šios kny
gos antra laida, deja, nepasirodys. 
Jeigu taip iš tikrųjų atsitiktą visos 
aukos aukotojams bus sugrąžintos.

Čekį išrašykite ir siųskite iki 
2004 m. gruodžio galo: Irena Že
maitaitis, 140 Highlawn Road, Fair
field, CT 06824, USA. Tam tikslui 
yra sudarytas specialus kun. V. Pik
turnos knygos fondas People’s ban
ke, Fairfield, CT.

Irena Žemaitaitienė,
Fairfield, CT 

<<įp<5S>
• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo 
tautos.
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Anapilio žinios

- Rugpjūčio 24, antradienį, 
Collingwood apylinkėje palaidotas 
a.a. Viktoras Barysas, 46 m. am
žiaus.

- Rugpjūčio 26, ketvirtadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas a.a. Feliksas Timukas, 92 
m. amžiaus.

- Otavoje yra mirusi a.a. Elz
bieta Strodomskienė, 91 m. am
žiaus, ilgametė Delhi lietuvių pa
rapijos narė. Mišios užjos vėlę bus 
aukojamos Šv. Kazimiero švento
vėje spalio 9, šeštadienį, 3 v.p.p.

- Rugsėjo 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 valandą. Po Mišių - Šven
toji Valanda prie išstatyto Šven
čiausiojo.

- Žodis tarp mūsų knygelių 
rugsėjo-spalio laidą platina Albina 
Augaitienė sekmadieniais parapijos 
salėje.

- Lietuvos kankinių parapijos 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 12, 
sekmadienį, 10 v.r. įprastiniame re
peticijų kambaryje Anapilio salės 
antrame aukšte. Tą sekmadienį cho
ras jau giedos per 11 v.r. Mišias. Visi 
buvusieji choro nariai bei nauji kan
didatai kviečiami įsijungti į dabar
tinio choro gretas ir kuo iškilmin
giau garbinti Dievą giesmėmis.

- Anapilio knygyne gauta Lith
uanian Heritage liepos-rugpjūčio 
mėnesių numeris, Laisvės kovų 
archyvo nr. 36 ir Juozo Keliuočio 
knyga Mano biografija.

- Mišios rugsėjo 5, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Veroniką Bro- 
kaitytę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
10.30 v.r. už a.a. Justiną Hiršą; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
rugsėjo 4, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Viktorą ir LenąNemūras.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį, rugsė

jo 5, ir sekmadienį rugsėjo 12, pa
maldų nebus.

- Pamaldos kas sekmadienį 
prasidės rugsėjo 19 d., 9.30 v. ryto. 
Šiose pamaldose bus dalinama Šv. 
Komunija ir pamaldų metu vyks 
Sekmadienio tikybos pamokos vai
kučiams. Po pamaldų įvyks Moterų 
draugijos susirinkimas.

- Moterų draugijos ruošiama 
tradicinė Padėkos šventės puota 
įvyks sekmadienį, spalio 17, 12 v.d. 
Lietuvių Namų patalpose.

A. a. dr. Broniaus Povilai
čio atminimui žmona Monika 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A. a. Vlado Plečkaičio at
minimui O. Z. Girdauskai Šv. Jo
no lietuvių kapinėms aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
kelių asfaltavimo vajui aukojo: 
$500 - Lietuvių Namų fondas 
“Labdara”; $100 - B. Baltrušai
tienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis ir šeštadie

nis yra mėnesio pirmieji. Pirmą mė
nesio penktadienį šventovėj 7 v.v. 
vyks Mišios ir Šv. Valanda. Prieš 
Mišias bus klausoma išpažinčių. Tą 
dieną ligoniai ir seneliai lankomi 
prieglaudose ir namuose iš anksto 
susitarus. Pirmą mėnesio šeštadienį 
10.30 v.r. Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi Rožiniui ir Mišiom.

- Parapijos tarybos susirinki
mas - rugsėjo 14 d., 7.30 v.v. para
pijos patalpose.

- Žodis tarp mūsų rugsėjo ir 
spalio mėnesių knygutės yra padė
tos šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Parapijos gegužinė vyks 
šeštadienį, rugsėjo 11, nuo 10 v.r. 
iki 7 v.v., “Kretingos” stovyklavie
tėje, Vasagoje. Bus užsiėmimų jau
niems ir vyresniems, skambės mu
zika, dainos. Bus galima papietauti; 
veiks vyno ir alaus baras. Rengia ir 
kviečia parapijos tarybos visuome
ninė sekcija. Jaunimas, norintis už
sitarnauti savanoriško darbo valan
dų, kurių reikalauja mokyklos, ga
lės padirbėti gegužinės metu. Re
gistruotis pas Ramunę Stravinskai- 
tę, 416 760-0701.

- Parapijos choras pradeda 
naują darbo sezoną su repeticija 
rugsėjo 9 d., 7 v.v. “Volungė” pra
dės repeticijas rugsėjo 10 d., 7 v.v., 
o parapijos jaunimo choras - sek
madienį, rugsėjo 12, po 10.45 v.r. 
Mišių; “Retkartinis” choras rinksis 
į repeticiją rugsėjo 19 d., 9.30 v.r. ir 
giedos per 10.45 v.r. Mišias. Visos 
repeticijos vyksta muzikos kamba
ryje-

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
5: 8 v.r. už a.a. Stasę Ročienę - 5 
metinės; 9 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. Ma
riją ir Albiną Statulevičius, už a.a. 
Algirdą Strumilą ir už a.a. Povilą ir 
Mariją Kevėžas; 12.15 v.p.p. už 
a.a. Gediminą Smolskį.

Maironio mokyklos žinios
- Rugsėjo 18 d. jau vėl pra

sidės pamokos Toronto Maironio 
mokykloje, kuri veikia Our Lady of 
Peace patalpose (Toronto Catholic 
District School Board). Mokyklos 
adresas - 70 Mattice Ave., arti 
Bloor ir Kipling gatvių. Pamokos 
vyksta šeštadieniais, nuo 9 v.r. iki 
12 v.d. Vedėjos tel. 416 626-1081. 
Mokyklos tinklalapis www.mairo- 
niomokvkla.net. Mielai priimame 
vaikus nuo jaunųjų darželinukų iki 
8 sk.

- Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų vedėja - Nijolė Benotienė. Živilė

Lietuvos karininkai, atvy
kę mokytis į Kanados kariuo
menės stovyklą Camp Borden: 
pik. Itn. Valdas Kiveris, pik. Itn. 
Antanas Plieskis, pik. Itn. Vidas 
Edukas, vyr. Itn. Tomas Nutau- 
tas ir civilis krašto apsaugos 
ministerijos tarnautojas Marius 
Alekna. Jie Kanadoje bus iki 
gruodžio vidurio. V.P.

Grupė Montrealio Šv. Kazimiero parapijos narių rugpjūčio 17 d. Lietuvoje aplankė savo buvusį svečią klebo
ną kun. Liną Dūkštą, dabartinį Vištyčio Svč. Trejybės parapijos kleboną Nuotr. Pat Pingitore

M MONTREAL
Aušros Vartų parapijos šven

tovėje rugpjūčio 29 d. šv. Mišias 
koncelebravo kleb. kun. R. Birbilas 
ir kun. P. Mališka. Pastarasis atsi
sveikino su parapijiečiais, nes rug
sėjo I d. vėl grįžta į Braziliją. Po 
Mišių jis susitiko ir pabendravo su 
tautiečiais parapijos salėje. Kun. 
Paulius Mališka Kanadoje praleido 
šešias savaites.

Aušros Vartų parapijos cho
ras vėl pradės giedoti šventovėje 
rugsėjo 12 d. Kleb. kun. R. Birbilas 
padėkojo vargonininkui L. Djin- 
cheradze, solistui A. Kebliui ir cho
ro koordinatoriui A. Mickui už va
saros laikotarpio pamaldų praturti
nimą giesmėmis ir muzika.

Tautos šventę ir Šiluvos Ma
rijos šventę parapija minės rugsėjo 
5 d. D.S.

Lietuvos kardinolo a.a. Vincento Sladkevičiaus muziejuje Kaune velio- 
nies insignijos ir liturginiai reikmenys Nuotr. S. Sajausko

Lietuvių tautodailės insti
tuto suvažiavimas įvyks š.m. 
rugsėjo 18, šeštadienį, 11 v.r. 
Anapilio parodų salėje, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont.

Kviečiame narius ir visuo
menę gausiai atsilankyti į šį ne
eilinį renginį. Dėl platesnės in
formacijos kreiptis į Aldoną Ve- 
selkienę tel. 613 382-8448, arba 
Ireną Meiklejohn tel. 416 253- 
0410. LTI valdyba

TŽ redakciją pasiekė kvie
timas Lietuvių kultūros insti
tuto, kuris š.m. spalio 8-10 d.d. 
Vokietijos Lampertheim-Hut- 
tenfelde, Romuvos pilaitės di
džiojoje salėje rengia XXIV-tąjį 
suvažiavimą, kuriame bus aptar
ti Lietuvos įnašai į Europą, jai 
tapus Europos nare. Kalbės dr. 
V. Bartusevičius, prof. dr. E. 
Gudavičius, dr. habil. M. Nien
dorf, prof. dr. Raminta Lampsa- 
tis ir kt. Vyks koncertas, bendri 
pietūs bei pamaldos. Konferen
cija vyks vokiečių kalba. Inf.

Muziejaus-archyvo žinios
- Rokiškio “Romuvos” gimna

zijos biblioteka norėtų gauti Lietu
višką enciklopediją. Muziejuje yra 
enciklopedijos komplektas, kurį bū
tų galima išsiųsti, tačiau reikia lėšų 
siuntimui. Galintys padėti prašome 
susisiekti su muziejaus-archyvo di
rektore, tel. 905 566-8755.

— Muziejaus-archyvo išlaiky
mui Vinipego lietuvių veikėjas V. 
Rutkauskas aukojo $60., archyvui 
perduodamas išsaugoti buvusios 
Vinipego lietuvių Sv. Kazimiero 
parapijos protokolų knygas. Irena 
Mačiulytė-Guilford muziejui auko
jo $20.

Lietuvių Namų žinios
- Rugpjūčio 29 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 163 svečiai.
- Lietuvių Namų ir Labdaros 

valdybos posėdis - rugsėjo 23, ket
virtadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- Svetainėje “Lokys” galima 
įsigyti duonos ir kitų lietuviškų 
maisto gaminių. Teirautis tel. 416 
534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose, kur jauki aplinka, 
geras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo 

$100 - M. V. Kriščiūnai, a.a. V. 
Ruslio atminimui; $200 - D. J. 
Norkai; $50 - D. Kučinskas; a.a. Z. 
Mažono atminimui $25 - A. Sun- 
gailienė.

- A. a. Zenono ir jos sūnaus 
Romo Mažonų atminimui pagerbti 
žmona ir motina Jane Mažonienė 
Lietuvių slaugos namams “Labda
ra” aukojo $300.

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

2.50%
už 1 metų indėlius

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Road, Toronto
Tel. 415/532-3400

2185 Stavebank Road, Mississauga
Tel. 905/566-0006

Torontiečio rašytojo Anta
no Šileikos naują romaną Wo
man in Bronze rugpjūčio mėnesį 
išleido leidykla “Random House 
Canada”. Leidyklos pranešime 
suminėti ir ankstesni A. Šileikos 
veikalai Dinner at the End of 
the World ir Buying on Time. 
Antroji buvo pasiūlyta dviem 
premijom - “Toronto Book 
Award” ir “Stephen Leacock 
Memorial Medal for Humour”, 
taip pat buvo transliuojama kaip 
serija CBC radijo. Jis yra Hum
ber kolegijos “School for Wri
ters” direktorius, taip pat dirba 
žurnalistu, yra laimėjęs valstybi
nę premiją (“National Magazine 
Award”), taip pat yra kviečia
mas kalbėti įvairiose radijo ir te
levizijos programose. Naujo 
veikalo sutiktuvės įvyks Toron
te, rugsėjo 29, trečiadienį, Har
bourfront (tel. 416 973-4000).

Atitaisymas. TŽ nr. 34, 3 psl. 
Padėkoje įsivėlė rašybos klaida. 
Dėkojama ne Liudui, bet Liudai ir 
Vytautui Sendžikams. Atsiprašome.

TORONTO AUTOMATION SYS- 
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.

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.

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

A. a. Algirdo Empakerio 
atminimui Lietuviškosios skau- 
tybės fondui aukojo: $100 - J. 
R. Ardžiai, J. J. Kulikauskai; 
$75 - F. Mockus; $50 - J. S. 
Čepulis, V. G. Griniai, J. R. Jo
gos, V. J. Kulikauskai, V. ir O. 
Noreikos, R. A. Stočkai, A. 
Vaičiūnas, E. I. Vilkai, V. P. Vil
kas; $40 - M. Noreikienė; $25 - 
P. B. Sapliai, V. L. Sendžikai, A. 
E. Valiūnai; $20 - V. Balsienė, 
A. Byszkiewicz, L. Kybartienė, 
A. S. Medelis, V. ir T. Stein, D. 
A. Zakarevičiai, B. Žiobienė; 
$10 - L. Murauskienė. V.S.

Pernai išleisti gyventojų 
surašymo, įvykdyto 2001 m., 
duomenys rodo, kad lietuvių 
Toronte yra 11,480. Visoje On
tario provincijoje yra 22,105, vi
soje Kanadoje - 36,485. Latvių 
ir estų Kanadoje yra 22,615 ir 
22,085 atitinkamai, Ontario - 
14,575 latvių ir 14,660 estų, 
Toronte - 7,870 latvių ir 8,340 
estų. Iš visų miestų pasaulyje 
Torontas turi bene aukščiausią 
skaičių užsienyje gimusių gy
ventojų - 44%. Tarp 1991 ir 
2001 m. atvykusių naujų imi
grantų į Kanadą didelė dalis 
(43%) apsigyveno Toronte. Iš jų
- 11% iš Kinijos, 10% iš Indi
jos, po 7% iš Filipinų ir Hong- 
Kongo. Etninės kilmės klausimu 
save kanadiečiais pažymėjo 
19% Toronto gyventojų, anglais
- 17%, škotais - 11%, airiais - 
10% ir kiniečiais - 9%. Po šių, 
etninių grupių dydžiu pirmauja 
italai, indai, prancūzai, vokie
čiai, portugalai, lenkai.

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

- — — —

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

i TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI i
TH E LICHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8 puslapių,
reguliari metinė prenumerata - $50.00, ■

rėmėjo - $60.00, garbės - $70.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais doleriais)

Vardas, pavardė..........................................................................
i Adresas........................................................................................

Siunčiu prenumeratą....................... dol., auką.....
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Tinklalapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802
Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

siunčiami nemokamai šešias savaites

dol.

KLK moterų dr-jos surinktomis aukomis pastatytas namas “Vaiko tė
viškės namai” Akvilio kaime prie Marijampolės Ntr. G. Kudžmienės

Prie namo prikalta lenta su įrašu “Kanados lietuvių dovana Lietuvos 
vaikams per Kanados katalikių moterų dr-ją” Nuotraukoje dalis 
“VTN” vaikų, tarnautojų su G. Kudžmiene Nuotr. G. Kudžmienės

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 Sėve, Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

ATIDUODU LIETUVIŠKĄ EN
CIKLOPEDIJĄ. Skambinti Ali
nai tel. 905 770-5369.

IEŠKOME AUKLĖS (2 vaikams 
- 11 ir 6 m. amžiaus), kuri gyven
tų kartu mūsų namuose ir atliktų 
namų ruošos darbus, Royal York 
ir Eglinton rajone. Skambinti va
karais tel. 416 614-7736.

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

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesu
mu - šviesiu žmogiškumu.

(J. Girnius)

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628 ||

ANTANAS GENYS

S 
p 
A 
U 
S
U

Knygų rišykla 
“SAMOGIT1A” 
meniškai jriša 

knygas bei žurnalus

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jum$ suteiks inlormaciią ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai j Lietuvą geriausiomis 
kainomis. Vyresnio amžiaus 
keleiviams 10% nuolaida.

Jūsų paslaugoms ■ mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., 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

http://www.mairo-niomokvkla.net
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com

