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Reikėtų gražiau kalbėtis
Kur nevaržomas laisvas žodis, ten netrūksta nė nuo

monių pareiškimų. Nuomonės išsakomos įvairiomis progo
mis ir įvairiais būdais - privačiuose pokalbiuose, visuome
niniuose susirinkimuose, dar kur kitur, o plačiausiai pa
skleidžiamos per spaudą ir kitas žiniasklaidos priemones.

D
EMOKRATINIUOSE kraštuose periodinė spauda 
leidžia visiems pasisakyti rūpimais klausimais, atsi
liepti į kitų paskelbtus pareiškimus bei skleidžiamas 
žinias. Tai patogi priemonė bendrauti ir jaustis aktyvia vi

suomenės dalelyte. Tačiau ne visi įstengia aukštesniu rašy
mo ar mąstymo lygiu reikšti savo nuomonę. Gal net ir ne
nori? Mat gal lengviau “šaudyti” iš didžiųjų patrankų, 
piktokai išsiplūsti, pasibarti, kad ant širdies nebegulėtų at
siradęs slogutis. Tokių jausminių išpuolių atveju spauda 
panaudojama kaip koks paplavų indas, į kurį galima išpilti 
ką tik nori. Kartais tokie paleisti įniršimai skaitytojus pra
juokina, kartais papiktina, o dažnai dėl tokių išsiliejimų ir 
redaktoriai apkaltinami. Kas kita - mandagesnė kalba, ra
mus tonas, pagrįstos motyvacijos, atitinkami klausimą 
iliustruojantys pavyzdžiai. Šitokie rašiniai susilaukia rim
tesnio atoliepio ir dėmesio. Mėgstami jie ir laukiami dau
gelio skaitytojų. Nuomonių ir la;škų skyriai gaudyte gau
domi, ir prenumeratorių skaityboje užima kone pirmau
jančią vietą. Skaitytojai stebi ir seka, kas rašo, reaguoja, 
kaip kitaip į keliamą klausimą žiūri ir kodėl. Ir rašinio vertę 
tokiu atveju apsprendžia ne autorystė, bet pasisakymo bū
das. Žinoma, kai kurie pasirenka kitokį vertinimo kriterijų, 
paremtą kokiu nors šališkumu. Bet tai nesunkiai pastebima.

N
EPERSENIAUSIAI daugelį itin nustebino išeivijos 
laikraščiuose pasirodžiusios labai skirtingos nuo
monės pradėjus Lietuvoje tyrinėti Rolando Pakso 
prezidentavimo veiklą, jo santykius su rusais bei jo patarė

jų darbuotes. Išeiviškieji nuomonių pareiškimai tuo gana 
jautriu klausimu Lietuvoje didesnio atoliepio nesulaukė. 
Tačiau tuos viešus pasisakymus reikėtų tam tikra prasme 
laikyti teigiamais reiškiniais, nes tai rodo, kad ir išeivijai, 
kaip ir tautos kamienui, rūpi Lietuva. Neigiama betgi tai, 
kad besiginčydami nuomonių reiškėjai susipyksta, kad ieš
ko ginčuose ne tik argumentų, bet ir aklų pritarėjų, kad net 
redaktorius apkaltina dėl jiems nepalankių poleminių 
straipsnių spausdinimo. Toks viešas pasišiaušimas - tai tik 
polinkis skaldytis, rengtis kažkokiai kovai, kuri iš tikrųjų 
absurdiška, nes skirtinga nuomonė, gal ir nemandagiai pa
reikšta, negali būti priešas, juo labiau - jos autorius. Patir
tis, deja, kartais parodo visai ką kita. Priešingos nuomonės 
dėl Pakso paliko nematomų pėdsakų. Tai kone pavyzdys, 
kaip nereikia viešumoje ginčytis. Pasisakymuose vartotas 
žodynas išduoda pašnekovų užmačias sukapoti oponentą, 
net gerai neįsigilinus, ką jis iš tikrųjų norėjo pasakyti ir ko
dėl tai sako dabar. Skirtingos nuomonės pareiškėją pava
dinti tėvynės išdaviku - tai tik karščiavimasis, o tai labai 
jau prastas būdas bet kokiems klausimams spręsti. Šitaip 
elgiantis nuo ginčą iškėlusio rūpimo klausimo prieinama 
prie nuogo asmeniškumo, kai puolamas pareiškėjas prie
kaištaujant, kodėl jis taip pasakė. Prasiveržia susipykimai, 
net neigiamai pasisakoma apie priešingą nuomonę spausdi
nantį laikraštį, atsiribojama nuo santykių - žodžiu nueina
ma į lankas... O tikrai galėtume kitaip kalbėtis. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Asbesto
Vakarinis Kanados parla

mento pastatas Otavoje, ofi
cialiai atidarytas 1866 m., buvo 
atnaujintas 1960 m. naudojant 
asbestą kaip priešgaisrinę prie
monę. Izoliacinės bei įvairios 
statybinės ar kanalizacijos me
džiagos, turinčios asbesto prie
maišų. buvo uždraustos naudoti 
tik po 1960 metų, kai buvo ras
ta, kad jos sukelia plaučių ligas 
ir kenkia kvėpavimo sistemai. 
Čiabuvių indėnų vadinama ak
mens vilna buvo jų naudojama 
apklotams bei dangos reikalams 
ir ypač išgarsėjusiai dūmų sig
nalizacijai. Šiuo metu vakarinia
me pastate dirbantieji parlamen
tarai ir vyriausybės tarnautojai 
kenčia nuo asbesto dulkių. Kad 
būtų išvengta didesnio asbesto 
dulkių sukėlimo, neleidžiama 
net vinies kalti į sieną, o lubose 
esančiai elektros lemputei pa
keisti techninis personalas nau
doja specialius įrengimus, ir tai 
atlieka tik po darbo valandų. Bet 
koks remontas yra atliekamas 
izoliuojant darbo aplinką, ap
saugojant ją nuo asbesto dulkių 
plitimo. Kai kurie parlamentarai 
išsikėlė į kitus pastatus, nes pa
juto alerginių sutrikimų. Tiki
masi šį pastatą, o taip pat ir par
lamento biblioteką atremontuoti 
2005 m.

Netoli nuo Toronto esan
čiame Oakville mieste veikianti 
Fordo automobilių gamykla nu-

dulkės
tarė investuoti vieną bilijoną 
dol. tai įmonei modernizuoti ir 
praplėsti. Darbo jėgos pareikala
vimas pakils iki 4,000. Ontario 
provincijos premjeras tikisi, kad 
pridėtiniai 100 milijonų dol., 
kuriuos provincijos valdžia jau 
prieš pusmetį pažadėjo pridėti 
kaip pramonės atnaujinimo pas
katą, padės sukurti daugiau šalu
tinės gamybos įmonių ir parei
kalaus dar daugiau darbo jėgos. 
Provincijos investuoti pinigai 
yra numatyti įvairiems tyrinėji
mo ir technologinių patobulini
mų projektams, kuriuos vyriau
sybė tikisi laikui bėgant atgauti. 
Modernizavimu tikimasi suda
ryti sąlygas šioje įmonėje tuo 
pačiu metu ir ant tos pat surinki
mo linijos gaminti net kelis mo
delius. Šiuo metu ši įmonė ga
mina tik “Ford Freestar” ir 
“Mercury Monterey” mikroau
tobusus.

Socialinių reikalų ministe- 
ris Ken Dryden susitiko su pro
vincijų ir teritorijų ministeriais 
aptarti priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjimo, neįgaliųjų vai
kų priežiūros, vaikų išlaikymo 
paramos, o labiausiai - sosto 
kalboje pažadėto vaikų priežiū
ros programos sukūrimo. Minis- 
teris pripažino, kad Ekonominio 
kooperavimo ir vystymosi orga
nizacijos (OECD) pranešime 
Kanados sistema vaikų priežiū
rai ir auklėjimui yra sulopyta iš 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Jurta - tolimosios šiaurės gyventojų evenkų būstinė prie Laptevų jūros. Tokioje “būstinėje” kentėjo ir lietuviai 
tremtiniai sovietmečiu, tarp jų ir dr. Jonas Markauskas, Kauno technologijos universiteto docentas su dviem bro
liais ir seserim (kairėje). Prie šios jurtos, įrengtos prie Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse, kasmet birželio 14 d. 
rengiami minėjimai dalyvaujant garbingiems svečiams. Nuotraukoje kalba Lietuvos kariuomenės vadas gen. J. 
Kronkaitis 2003 m. Nuotr. S. Sajausko

Lietuvos partizanų spauda
Kaip atsirado ir gyvavo pogrindžio spauda

RIČARDAS ČEKUT1S
1944 m. dar tebevykstant 

Antrajam pasauliniam karui ir 
sovietų kariuomenei užėmus be
veik visą mūsų šalies teritoriją, 
išskyrus dalį Klaipėdos krašto, 
Lietuvoje kilo spontaniškas pasi
priešinimas naujajam okupantui.

, Nors iš pradžių daugiausia 
buvo slapstomas! vengiant eiti į 
sovietų kariuomenę ir jos greto
se kovoti už svetimos valstybės 
interesus, netrukus okupacinė 
administracija, suformavusi va
dinamųjų “liaudies gynėjų” bū
rius ir pasitelkusi reguliariosios 
kariuomenės dalinius, pradėjo 
masines represijas: pasipylė areš
tai, beginklių žmonių žudynės, 
plėšimai, trėmimai...

Besislapstantys vyrai pradė
jo ginkluotis, telktis. į didesnius 
būrius. Prasidėjo pirmieji gink
luoti susidūrimai su stribais bei 
NKVD kariuomenės daliniais. 
Šie pirmieji laisvės kovotojų bū
riai netrukus tapo viso partizani
nio judėjimo branduoliu, jų pa
grindu formavosi stambesni or
ganizaciniai junginiai - partiza
nų rinktinės, apygardos, sritys.

Prasidėjus antrajai sovietų 
okupacijai, visoje Lietuvoje pir
miausia pasirodė pogrindiniai 
informaciniai lapeliai, kuriuose 
buvo rašoma apie politinę padė
tį, atsišaukimai į gyventojus su 
įvairiais raginimais, įspėjimais 
bei draudimais - tai buvo visos 
busimosios partizanų spaudos 
užuomazga. Vykstant stichiš
kam partizaniniam judėjimui ir 
dar nespėjus susiformuoti griež
tesnėms bei aiškesnėms kovoto
jų struktūroms, organizuoti perio
dikos leidybą buvo praktiškai 
neįmanoma. Tam reikėjo turėti 
kūrybinių bei techninių pajėgų. 
Žemaitijoje, kur Lietuvos Lais
vės Armija (LLA) buvo techniš
kai pasiruošusi bolševikų invazi
jai ir išsaugojo savo organizacines 
struktūras, šie spaudos leidimo 
bei platinimo uždaviniai buvo 
sprendžiami lengviau. Neatsitik
tinai būtent Žemaitijoje atsirado 
pirmasis centrinio LLA štabo lei
dinys Karinės-politinės žinios, 
skirtas tarnybiniam šios organiza
cijos narių naudojimui, tačiau 
1944 m. pabaigoje prie Kauno žu
vus vienam iš LLA vadų Kaziui 
Veverskiui-Seniui bei dingus kai 
kuriems kitiems štabo pareigū
nams, leidinys nustojo eiti.

1944 m. vasarą pogrindžio 
spauda atsirado ir Aukštaitijoje. 
Tuo metu Utenos, Zarasų ir 
Švenčionių apskrityse buvo pla
tinamas 2 kartus per mėnesį iš
einantis laikraštis Laisvės kelias, 
redaguojamas buvusių LLA ir 
Kęstučio organizacijos narių.

Tuo tarpu Dzūkijoje 1944 

m. periodinės pogrindžio spau
dos dar nebuvo. Čia buvo plati
nami tik informacinio turinio la
peliai apie tarptautinę padėtį bei 
įvairūs atsišaukimai. Pirmieji 
partizanų laikraščiai Dzūkijoje 
pasirodė tik 1945 metais. Tai iš 
dalies galima paaiškinti tuo, kad 
Pietų Lietuvoje, skirtingai nei 
kitoje šalies teritorijoje, LLA 
įtaka organizuojant partizaninę 
kovą buvo minimali, nors ši or
ganizacija turėjo didžiausią po
grindinio veikimo patirtį, susi
formavusią dar nacių okupacijos 
metais, be to, LLA turėjo ir vi
sas būtinas technines spaudos 
leidybos priemones bei dispona
vo kūrybinėmis pajėgomis.

1945 m. sustiprėjus partiza
nų organizacinėms struktūroms 
pogrindžio spauda jau buvo lei
džiama visoje Lietuvoje. Įvairių 
pavadinimų, skirtingais tiražais 
ir su pertraukomis laisvas žodis 
iš partizanų spaudos sklido iki 
pat pasipriešinimo pabaigos. 
Vieni leidiniai, žuvus jų leidė
jams, kartais nustodavo eiti, bet 
vėl atsirasdavo naujų. Laikraš
tėliai buvo dvisavaitiniai arba 
mėnesiniai. Tiražai priklausė nuo 
turimų dauginimo priemonių.

Ideologinė kova partiza
nams buvo itin svarbi, nes tik 
susikūrusi okupacinė krašto ad
ministracija atgaivino ir bolševi- 
kinių-komunistinių leidinių lei
dybą, pradėjo organizuoti įvai
rius tarptautinę teisę paminan
čius “rinkimus”, agituoti valstie
čius atsisakyti individualių ūkių 

Lietuvos kančių memorialas - paminklas, pastatytas Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus Petrašiūnų kapinėse prie Kauno 
1999 metais Nnofr. S. Sn fališko

ir stoti į kolchozus.
Todėl partizanų dalinių va

dovybė, kurioje buvo ir Nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės karininkų, mokytojų, stu
dentų ar net moksleivių, matė 
būtinybę atsispirti aršiai komu
nistinei propagandai, išlaikyti 
partizanų kovos dvasią ir išsi
vadavimo viltis, kurios vienaip 
ar kitaip, ypač laisvės kovų pra
džioje, buvo siejamos su Vakarų 
civilizuoto pasaulio karo paskel
bimu bolševikinei Rusijai.

Kita vertus, šias viltis rei
kėjo gaivinti ir tarp civilių gy
ventojų, siekiant užsitikrinti jų 
paramą. Norėdami geriau infor
muoti Lietuvos gyventojus apie 
vidaus ir tarptautinę padėtį, pa
teikti tikrų žinių apie vietos ad
ministracijos darbus, platinti už
sienio radijo pranešimus, parti
zanai miškuose, požeminėse 
slėptuvėse, kitose vietose ėmė 
leisti atsišaukimus, laikraštėlius 
bei informacinius biuletenius. 
Jie juos spausdino bei daugino 
rašomosiomis mažinėlėmis, ša- 
pirografais, rotatoriais, kartais 
net spaustuvine technika.

Kai kurie istorikai pokario 
partizanų spaudos atsiradimą 
sieja su nacių okupacijos laiko
tarpiu, kildindami busimojo Lie
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
(LLKS) spaudą iš būtent šiuo 
laikotarpiu paplitusios antinaci- 
nės rezistencijos spaudos. Pa
vyzdžiui, istoriko Arūno Bubnio 
duomenimis, vokiečių okupaci-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Dar nesudaryta vyriausybė
LGTIC-DELFI žiniomis, so

cialdemokratų, socialliberalų ir 
Darbo partijos koalicijos kandi
datai į ministerius paaiškės ant
rąją lapkričio savaitę. Susiderėta 
tik dėl ministerių skaičiaus, nors 
derybos dar nėra baigtos. Social
demokratai turėtų gauti premjero 
ir 5 ministerių, socialliberalai - 
2 ministerių, Darbo partija - 6 
ministerių vietas. Visų trijų par
tijų vadovai lapkričio 3 d. pasi
rašė sutartį dėl' valdančiosios 
daugumos seime ir bendros vy
riausybės sudarymo.

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga keti
na grįžti į derybas dėl daugumos 
formavimo. Apie galimybę pri
sijungti prie šios koalicijos užsi
minė ir liberalcentristų vadovas 
Artūras Zuokas.

Kaip praneša Lietuvos rytas, 
Algirdas Brazauskas ir Artūras 
Paulauskas lieka savo postuose. 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas pripažino, kad par
tija atsisakys kai kurių savo pa
grindinių programos nuostatų. 
Jo vaidmuo koalicijoje dar neat
skleistas. A. Brazausko teigimu, 
derybos dėl “vaivorykštės” koa
licijos sudarymo nutrūko dėl to, 
kad konservatoriai reikalavo “ne
realių dalykų”.

JT padalinio narė
Spalio 29 d. Jungtinių Tautų 

visuotinio susirinkimo 59-ojoje 
sesijoje Niujorke Lietuva buvo 
išrinkta JT Ekonominės ir so
cialinės tarybos (ECOSOC) na
re, sulaukusi 170 JT valstybių 
narių paramos. Ji darbą šioje ta
ryboje pradės 2005 m. sausį ir 
dirbs joje iki 2007 metų. ECO
SOC turi 54 valstybes nares, 
renkamas trejiems metams. 
Kiekvienais metais renkama 18 
tarybos narių.

Taryba teikia rekomendaci
jas, siūlo studijas, pranešimus 
pasauliniais ekonomikos, socia
linės raidos, kultūros, švietimo, 
sveikatos apsaugos, žmogaus 
teisių bei pagrindinių laisvių 
klausimais ir teikia juos JT vi
suotiniam susirinkimui, teikia 
jam ataskaitas, JT Saugumo ta
rybai informaciją, derina įvairių 
JT agentūrų veiklą.

Nepasitiki vyriausybe
Lietuvos ir Didžiosios Bri

tanijos rinkos ir viešosios nuo
monės tyrimų firmos “Baltijos 
tyrimai” atliktos apklausos duo
menimis, Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki Lietuvos ban
ku, žiniasklaida, bažnyčia, kraš
to apsauga ir “Sodra”. Labiau
siai nepasitikima seimu, muiti
nėmis, teismais, policija ir vy
riausybe.

Jaunimas iki 30 metų labiau 
pasitiki Lietuvos banku, krašto 
apsauga, komerciniais bankais, 
Valstybės kontrole, teismais, 
Specialiųjų tyrimų tarnyba. Did
miesčių gyventojai labiau pasiti
ki Lietuvos banku, Konstituci
niu ir kitais teismais, komerci
niais bankais. Mažesnių mieste
lių bei rajonų centrų gyventojai 
labiau negu kiti linkę pasitikėti 
“Sodra”, savivaldybėmis, polici
ja ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Šiame numeryje
Reikėtų gražiau kalbėtis 

Nuomonių ir laiškų skyriai užima kone pirmaujančią vietą
Lietuvos partizanų spauda

Laisvas žodis sklido iki pat pasipriešinimo pabaigos
Lietuvos Darbo partija rinkimuose 

Tikėjomės geresnių rezultatų, didesnio mandatų skaičiaus
Monsinjoras - vaikščiojanti meilė 

Apsigyveno aukštai šventovės palėpėje įrengtame kambarėlyje
Lietuvių fondo projektai

Investicijos gerai laikosi, nepaisant biržos svyravimų
Svarbiausia - sveikata

Senų žmonių aprūpinimas ir globa tebėra labai skurdi 
“Dešimtmetis su Mariaus Katiliškio vardu” 

Kokia atsakomybė buvo prisiimta už tą vardą?..

Pasirašė Europos konstituciją
Spalio 29 d. Romoje, rū

muose, kur pirmosios šešios Eu
ropos sąjungos steigėjos 1957 
metais pasirašė Romos sutartį, 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas ir už
sienio reikalų ministeris Anta
nas Valionis kartu su ES valsty
bių vadovais pasirašė Europos 
Konstitucijos sutartį.

Kiekviena ES valstybė turės 
patvirtinti naująją Konstituciją, 
kuri po to oficialiai įsigalios. 
Vienuolika narių jau yra paskel
busios rengsiančios referendu
mus dėl Konstitucijos, aštuonios 
nusprendė dokumentą tvirtinti 
parlamentuose. Lietuva, Latvija, 
Estija, Slovakija, Slovėnija ir 
Vokietija dėl to dar nėra apsi- 
sprendusios.

Dokumento tvirtinimo proce
dūras Lietuvos seime numatoma 
pradėti antrąją lapkričio savaitę. 
Ratifikavus Konstituciją, ES tu
rės ilgalaikį prezidentą, užsienio 
reikalų ministerį, paprastesnės 
bus sprendimų priėmimo proce
dūros.

Išmokėjimai seimūnams
OMNI žiniomis, seime dar

bą baigiančių parlamentarų išei
tinėms kompensacijoms reikės 
1.89 mln. litų. Dar per milijoną 
litų reikės išmokėti seimo narių 
padėjėjam-sekretoriams, frakci
jų seniūnų referentams, seimo 
pirmininko ir jo pavaduotojų 
sekretoriatų darbuotojams. Išei
tinė pašalpa išmokama tiek vi
dutinių mėnesinių seimo nario 
atlyginimų dydžio, kiek metų 
nepertraukiamai truko jo kaden
cija seime, bet ne mažesnė kaip 
2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinių 
mėnesinių seimo nario atlygini
mų dydžio.

Visą kadenciją išbuvę 54 
seimo nariai gaus keturių viduti
nių seimo nario atlyginimų dy
džio išeitines pašalpas - maž
daug po 26,700 litų. Tokių par
lamentarų darbartiniame seime 
yra 15. Išankstiniais Vyriausio
sios rinkimų komisijos duome
nimis, seimą palieka 76 parla
mentarai.

Ryšiai su Gudija
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas pareiškė, 
kad Lietuva kol kas negalės tu
rėti normalių tarpparamentinių 
ryšių su Gudija. Jo nuomone 
šios valstybės prezidento Alek
sandro Lukašenkos režimas re
miasi tik brutalia jėga, o spalio 
viduryje įvykę Gudijos parla
mento rinkimai nebuvo laisvi ir 
teisingi.

Jis pasmerkė jėgos panau
dojimą prieš taikius demonst
rantus, išėjusius į gatves pa
reikšti protesto prieš nedemok
ratiškai vykusius rinkimus, rašo 
ELTA-LGTIC. Jo požiūriu, Lie
tuva gali prisidėti prie demokra
tinių permainų Gudijoje, šviesti 
visuomenę, teikti kitus pavyz
džius, rodyti Lietuvos pasieki
mus. Tokie režimai, kaip Gudi
jos, “anksčiau ar vėliau prieina 
savo pabaigą... arba neišvengia
mai žlugs, arba turės tolydžio 
keistis”, sakė seimo pirminin
kas. RSJ
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Lietuvos aviacijos istorikas Jonas Čepas (viduryje), surengęs parodą Dariaus-Girėno skrydžio 70-čio sukaktį 
minint 2003 m. Jam talkino dail. Gediminas Karpavičius (dešinėje) ir grafikas Rimantas Šakalys (kairėje)

Nuotr. S. Sajausko
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Lietuvos partizanų spauda

Paminklinėje Prisikėlimo šven
tovėje spalio 6 d. Pietų Korėjos 
banko Dallant Bank Ine. Pirminin
kas Duck-su Kang perdavė Kauno 
miesto dekanui bei parapijos kle
bonui kun. Vytautui Grigaravičiui 
pranešimą apie banko skirtą 10,000 
JAV dolerių (28,000 litų) auką 
šventovės atstatymui. Jis teigė, jog 
Pietų Korėja, irgi išgyvenusi prie
vartinę okupaciją, atjaučia Lietuvą, 
ir pripažįsta Prisikėlimo šventovę 
kaip visų Lietuvos piliečių viltingos 
ateities simbolį. Jis džiaugėsi ry
šiais, užmegztais per seimo tarppar
lamentinės grupės ryšiams su Pietų 
Korėja pirmininkę Rasą Jukne
vičienę. Kun. Grigaravičius padė
kojo svečiui už pirmą oficialią už
sienio auką šventovei. Tikimasi 
šventovę šventini šiais metais per 
Kalėdas. Šią vasarą pašventinta 
nauja koplyčia stogo terasoje. Kle
bonas atkreipė dėmesį, kad turimų 
lėšų neužteks norint visus reikalin
gus darbus užbaigti. Lietuvos pilie
čiai gali paaukoti skambindami te
lefonu 8 900 70019 (penkis litus) 
arba 8 900 70019 (dešimt litų). No
rintys paaukoti didesnę sumą pini
gus gali pervesti į Viešosios įstai
gos “Paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios atstatymo taryba” sąskaitą: 
a/s LT927300010076659246, AB 
Bankas Hansa - LTB Kuano reg. 
sk. kodas 73000.

Stakliškių Svč. Trejybės šven
tovėje rugsėjo 26 d. klebonas kun. 
Alfredas Rūkšta iškilmingai šventė 
savo auksinį kunigystės jubiliejų. 
Pamoksle Kaišiadorių vyskupas 
Juozapas Matulaitis priminė jubi
liato nueitą gyvenimo kelią. Kun. 
Rūkšta, gimęs 1926 m. Kazokiškių 
parapijoje, karo metu pasitraukė į 
Lenkiją, dalyvavo mūšiuose ir kelis 
kartus sužeistas. Baigė kunigų se
minariją ir buvo įšventintas Opolės 
vyskupijai, o Lietuvai atgavus ne
priklausomybę grįžo į Kaišiadorių 
vyskupiją, darbavosi Užuguosčio, 
Kietaviškių parapijose. Jis padėjo 
Kaune įsikurti Šv. Elzbietos seserų 
kongregacijai, savo parapijoje su
būrė skautus, Caritas grupę, atgai
vino chorą.

Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre rugsėjo 25-26 d.d. vyko 
Studentų ateitininkų sąjungos (SAS) 
suvažiavimas. Apžvelgta praėjusių 
metų sąjungos veikla, aptarti pasiek
ti rezultatai, numatytos gairės atei
nančių metų veiklai, išrinkta nauja 
SAS Centro valdyba. Paskaitose ir 
diskusijose pažvelgta į šiandienos 
iššūkius, apibrėžtos veiklos sritys, 
kuriose studentas katalikas galėtų 
bręsti kaip pilnutinė asmenybė, taip 
pat į postmodernizmo įtaką visuo
menės mąstymui, bendruomenišku
mo jausmo stoką. Kun. Gintaras 
Vaitkus, SJ, kalbėjo apie reliaty
vistinę moralę, kur nėra absoliučios 
tiesos, postmodernizmo įtaką didė
jančiam individualizmui. Jis ragino 
nelikti abejingiems aplinkai, mokėti 
atskirti tikrus dalykus ir vertybes 
nuo tariamų ar postmodernizmo 
primetamų tiesų. Vygantas Mali
K^X^X^X^X^N^X^X^H^X^K^X^X^X^X^X^K^X^X^X^M^X^X^X^X^I

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

nauskas pabrėžė, kad reikia švies
tis, diskutuoti, domėtis, aptarti ak
tualias visuomenės temas ir prob
lemas. Kun. dr. Arvydas Žygas su
važiavimo dalyviams palinkėjo išti
kimybės idėjai, idėjos draugams, 
bendrai veiklai. Suvažiavime taip 
pat svarstytas SAS centro valdybos 
klausimas, pasilikta prie nuomonės, 
kad SAS struktūros nereikėtų keis
ti. Centro valdybos pirmininke iš
rinkta Inga Kuzmičiova.

Kun. jubiliatas emeritas Jo
nas Morkūnas, ilgametis Vilniaus 
Šv. Onos šventovės klebonas, mirė 
rugsėjo 30 d. Gimęs 1918 m. lap
kričio 18 d. Panevėžio vyskupijos 
Butrimų kaime, mokėsi Subačiaus 
gelž. stoties pradžios mokykloje, po 
to Kupiškio gimnazijoje, o nuo 
1939 m. rugsėjo - Kauno, vėliau 
Vilniaus kunigų seminarijose. Ku
nigu įšventintas 1945 m. spalio 28 
d. Valkininkų parapijos vikaru pa
skirtas 1946 m. pradžioje, tų metų 
gegužės mėn. tapo Varėnos II ad
ministratoriumi. 1950 m. birželio 
21 d. suimtas ir įkalintas Lukiškių 
kalėjime, vėliau išvežtas darbams į 
Karagandos srities anglių šachtas 
bei ūkio lagerius. 1956 m. paleistas 
iš lagerių ir grįžęs į Lietuvą, 1956 
m. rugpjūčio mėn. paskirtas Varė
nos parapijos administratoriumi, 
1962 m. gegužę - Kaltanėnų para
pijos klebonu; 1965 m. gegužę - 
Vilniaus Šv. Teresės parapijos vi
karu; 1967 m. birželio mėn. - Vil
niaus Šv. Onos parapijos klebonu. 
Šias pareigas ėjo 34 metus.2001 m. 
lapkričio mėn. paskirtas Šv. Onos 
šventovės rektoriumi. 2003 m. ba
landžio mėn. jį ištiko insultas, nuo 
kurio šiek tiek pasitaisė, bet liko 
Šv. Onos parapijos emeritu. Kun. 
Jonui Morkūnui dar 1949 m. buvo 
paskirtos Vilniaus arkivyskupijos 
kurijos kanclerio pareigos, vysku
pui Kazimierui Paltarokui esant ka
pituliniu vikaru. Būdamas Varėnos 
administratoriumi, jis trejus metus 
ėjo ir Varėnos dekano pareigas, bu
vo Švenčionių vicedekanu, Vilniuje 
15 metų buvo arkivyskupijos valdy
tojo konsultorius, vėliau 15 metų - 
Vilniaus dekanas. Laidotuvių pamal
dos vyko spalio 2 d. Šv. Onos šven
tovėje. Velionis palaidotas gimtinėje, 
Subačiaus stoties parapijoje.

Pasaulinę Alzheimerio dieną, 
rugsėjo 21-ąją, Kauno Švč. Merge
lės Marijos ėmimo į dangų (Vy
tauto) šventovėje buvo aukojamos 
Mišios už šia liga sergančiuosius, 
jų artimuosius bei slaugytojus. Mi
šias aukojo rektorius kun. Kęstutis 
Rugevičius, koncelebravo kun. 
Gintaras Vitkus, SJ, bei kun. Arvy
das Kasčiukaitis. Pastarasis savo 
pamoksle priminė, kaip svarbu iš
gyvenant sunkumus pasitikėti Die
vu, kuris teikia jėgų ir viltį. Pasau
lyje Alzheimerio liga serga 20 mln. 
pagyvenusių žmonių, Lietuvoje - 
apie 32,000. Jau penkti metai Kau
no Alzheimerio klubo iniciatyva 
Vytauto šventovėje meldžiamasi už 
šia liga sergančiuosius.

AtA
VYTAUTAS 

BALČIŪNAS 
mirė

1994 m. lapkričio 23 d.
Šv. Mišios už jo vėlę bus 

atnašaujamos 2004 m.
Iapkričiol9 d., 8.30 v. r., 

Lietuvos kankinių 
šventovėje.

Su meile prisimena - 
žmona Genovaitė

SPAUDOS BALSAI

Lietuvos Darbo partija rinkimuose
Taip vertina jos sėkmę rusų ir lenkų spauda. Kai kurie Lietuvos žurnalistai 

numato Darbo partijos subyrėjimą
Maskvos dienraštis Nezavi- 

simaja Gazeta š.m. spalio 12 d. 
laidoje rašo: “Pirmą kartą partija 
kuriai vadovauja išeivis iš Rusi
jos, gavo tokią svarią paramą 
Baltijos krašto rinkimuose. Čia 
kalbama apie Lietuvą, kur san
tykiuose su Maskva yra mažes
nė įtampa negu kitose Baltijos 
kaimyninėse valstybėse. Pagal iš
ankstinius duomenis verslininko 
Viktoro Uspaskicho Darbo par
tija praėjusio sekmadienio rinki
muose į seimą gavo apie 30% 
balsų (...).

45-mečio milijonieriaus Vik
toro Uspaskicho partijos sėkmė 
nebuvo didelė staigmena. Viešai 
pasirodžiusiai pasaulyje tik pra
ėjusiais metais buvo numatoma 
dar labiau įtikinanti pergalė. Us- 
paskichas, buvęs suvirintojas, 
atvyko iš Rusijos į Lietuvą J987 
metais dirbti prie dujotiekio sta
tybos. Šiuo metu jis yra susietas 
su krašto produktų perdirbimu. 
Pagal Frans-Press duomenis šio 
verslininko kapitalas yra verti
namas apie 160 milijonų dole
rių. Yra žinoma, kad Darbo par
tijoje yra bent 10 milijonierių.

Rusijos valdžios oficiozas 
Rossijskaja Gazeta š.m. spalio 
12 d. laidoje rašo: “Laimėtojai 
pasisako, kad apie koalicijos su
darymą kol kas dar yra ankstoka 
kalbėti, kadangi spalio 24 d. 
įvyks antras rinkimų ratas. Tiesa 
Darbo partijos vadovas pareiš
kė, kad yra pasiruošęs užimti 
min. pirmininko pareigybę. Ma
nau, - pasakė Viktoras Uspaski- 
chas, - kad aš nebūčiau labiau
siai nevykusiu premjeru tarp tų, 
kurie vadovavo vyriausybei per 
pastaruosius 15 metų po Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo”.

Uspaskichas atsipeikėjo po 
antrojo rato vienmandatinėse

Gimtinė priglaudė ir Santvarą
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

1944 m. liepos 13 d. Iš rytų 
pusės vis labiau artėjo frontas. 
Būrys tautiečių paliko Jurbarką 
ir patraukė Smalininkų link. 
Tarp jų buvo ir Stasys Santvaras 
su šeima. Priėję tiltą per Švento
sios upelį, jie sustojo ir atsigręžė 
į paliekamą Lietuvą. Moterys 
pravirko. Vyrai jas bandė ramin
ti, - girdi, karas baigsis, anks
čiau ar vėliau rusai bus išvaryti 
iš Lietuvos ir mes sugrįšime. 
Tačiau ir patys tuo nelabai tikė
jo. Aiman, dabar dažniausiai su
grįžtama tik pelenais urnose.

Rugsėjo 28 d. gimtinės smė
lis priglaudė ir Stasio Santvario 
pelenų urną. Kartu su juo buvo 
perlaidotas ir sūnus Algimantas 
Andrius, būdamas trylikamečiu 
nuo kraujo vėžio miręs 1957 m.

S. Santvaras gimė 1902 m. ge
gužės 27 d. vaizdingos panemu
nės Rustekoniuose (Jurbarko 
raj.). 1927 m. baigęs Klaipėdos 
muzikos mokyklą, penketą metų 
Milane mokėsi dainavimo me
no. 1932-1934 m. buvo Valsty
bės teatro solistas. Aktyviai reiš
kėsi kaip poetas. Išleido eilė
raščių rinkinius Saulėtekio mal
dos, Pakalnių debesys, Laivai 
palaužtomis burėmis, Rubajatai 
ir kt. Parašė dramas Kaimynai ir 
Žvejai. Išvertė per 20 operų lib
retų. Paskelbė nemažai literatūros 
ir teatro kritikos straipsnių. Nuo 
1949 m. gyveno JAV. Buvo įsi
kūręs Bostone, kur 1991 m. ba
landžio 12 d. mirė. 

apygardose rinkimų rezultatų. 
Toronto lenkų dienraštis Gazeta 
š.m. spalio 26 d. laidoje rašo: 
“Tikėjomės geresnių rezultatų, 
žymiai didesnio mandatų skai
čiaus, kuris įgalintų mus sudary
ti vyriausybė’. - pasakė po rin
kimų naktį iš sekmadienio į pir
madienį Viktoras Uspaskichas ir 
pridūrė, kad dabar jo partija yra 
atvira bendradarbiavimui su vi
somis partijomis.

Pagal stebėtojų vertinimus 
toks rinkimų rezultatas yra dide
lis Darbo partijai smūgis. Tikė
josi lemiamos daugumos ir val
džios, bet visa rodo, kad liks 
opocizijoje Yra galimybė, kad 
greit partija ims byrėti’, - pasa
kė Lietuvos radijui ELTA vy
riausias redaktorius Virginijus 
Valentinavičius.

Trumpą'Darbo partijos gy
venimą taip pat numato Lietuvos 
ryto publicistas Rimvydas Va
latka. Pagal jį Uspaskicho parti
ja neišgyvens ligi sekančių 2008 
m. rinkimų. ‘Ši partija kilo iš 
provincinių verslovininkų, turin
čių ministerijose savo žmones. 
Jiems labai rūpėjo laimėti kaip 
tik šios kadencijos rinkimus ir 
kuo greičiau prieiti prie Europos 
sąjungos pinigų’, - pasakė Lie
tuvos TV Valatka, komentuo
damas balsavimo rezultatus”.

Lietuvos lenkai rinkiniuose
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. spalio 12 d. lai
doje išspausdino Lenkų rinkimų 
akcijos pirmininko W. Toma
szewski pasisakymą apie Lie
tuvos seimo rinkimuose jo frak
cijos. rezultatus: “Jaučiame tam 
tikrą nepasitenkinimą, nes nepa
vyko mums peržengti penkių 
procentų slenksčio. Vis dėlto 
reikia pabrėžti, kad palyginti su 
2000 m. seimo rinkimais, kai už

S. Santvara našlės Alės Sant- 
varienės iniciatyva ir kai kurių 
Kauno menininkų pagalba poeto 
ir sūnaus palaikai buvo iškasti, 
sudeginti, ir urnos su pelenais 
pargabentos į Kauną.

Kauno Šv. Arkangelo My
kolo (įgulos) šventovėje urnos 
buvo pašarvotos. Į perlaidojimo 
iškilmę susirinko rašytojai, me
nininkai, senoji Kauno miesto 
inteligentija, dar menanti poetą. 
Atvyko ir būrys jurbarkiečių bei 
Seredžiaus krašto jaunimo. 12 
vai. prasidėjo šv. Mišios - eu
charistinė valanda skirta Santva
rų atminimui. Buvo pasakytas 
pamokslas, kuriame gražiai įver
tinti dainininko, poeto, drama
turgo ir kultūros veikėjo Stasio 
Santvara gyvenimas ir darbai.

13 vai. laidotuvių vilkstinė 
pajudėjo Petrašiūnų kapinių 
link. Prie kapo duobės kalbėto
jai keitė vienas kitą. Poetai Pet
ras Palilionis ir Robertas Ke
turakis apibūdino S. Santvarą 
kaip iškilią asmenybę, palikusią 
ženklų pėdsaką Lietuvos operos 
istorijoje, sukūrusią brandžius 
poezijos ir dramaturgijos pusla
pius. Apie velionies vietą Kauno 
kultūros istorijoje kalbėjo vice
meras E. Tamašauskas. Aktoriai 
E. Stančikas ir R. Staliliūnaitė į 
susirinkusius prabilo poeto su
kurtais posmais. Pagaliau į kapo 
duobę nuleidžiamos urnos.

Dabar aukštos Petrašiūnų 
kapinių pušys ošia ir Stasiui 
Santvarai.

LLR akciją balsavo 1.9% rinkė
jų- pasiekėme du kartus didesnį 
rezultatą. Vilniaus krašto rinki
mų apygardose už LLRA balsa
vo 60% rinkėjų. Tokios paramos 
negavo jokia partija nė viename 
regione. Dėl tautinėms mažu
moms nepalankių rinkimų nuo
statų neišstatėme rinkimuose į 
seimą mūsų partijos kandidatų 
rinkimų sąrašo.

Vis dėlto nemanau, kad koali
cijos atsisakymas su kitomis vi
so krašto partijomis ir neforma
lios koalicijos sudarymas su Ru
sų sąjunga bei kitomis tautinė
mis mažumomis buvo mums ne
naudingas. Partija išlaikė rinkė
jų akyse savo įvaizdį ir neištirpo 
lietuviškose grupuotėse. Tai la
bai svarbu dėl artėjančių savi
valdybės rinkimų, kurie turi 
svarbią reikšmę mūsų visuome
nei. Gvildenant sekmadienio rin
kimų duomenis tenka pabrėžti, 
kad Vilniaus kraštas nepasidavė 
populistinės Darbo partijos pro
pagandai. To, deja, negalima pa
sakyti apie Lietuvos rusus”.

Pirmininkas Tomaszewski ne
paminėjo, kad rinkimuose daly
vavo ir Lietuvos lenkų liaudies 
partija, kuri vienmandatinėse 
apygardose užregistravo 10 kan
didatų.

Brazauskas keičia savo 
nuomonę

Toronto lenkų savaitraštis 
Tygodnik Polski š.m. spalio 29 
d. laidoje rašo: “Dar sekmadienį 
antro seimo rinkimų rato dieną, 
Lietuvos valdančiosios centro- 
kairiųjų koalicijos vadovas Bra
zauskas kategoriškai atmetė 
koalicijos galimybę su Viktoro 
Uspaskicho partija. Vakar ne
lauktai pakeitė savo nuomonę. — 
’Nemanau, kad turime arogantiš
kai tai atmesti. Reikia išklausyti, 
ką jie siūlo ir kaip sau įsivaiz
duoja seimo ir vyriausybės for
mavimą’ - pareiškė Brazauskas 
ir pridūrė, kad jo prioritetu lieka 
derybos su dešiniaisiais.

Formalia priežastimi nelauk
to premjero staigaus posūkio 
buvo vakar seime Darbo partijos 
bei Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų bloko sudary
mas. Jų vadovai Viktoras Us
paskichas ir Kazimiera Pruns
kienė pakvietė socialdemokra
tus, socialliberalus ir liberal- 
centristus bendradarbiauti”. J.B.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
jos metais ėjo net 21 pavadini
mo pogrindžio laikraštis, kur 
aktyviai bendradarbiavo įvairių 
pasaulėžiūrų ir pakraipų Lietu
vos inteligentija. Matyt dėl to 
istorikė ir partizanų spaudos ty
rinėtoja Nijolė Gaškaitė-Žemai
tienė teigia esant "... natūralu, 
kad prasidėjus antrajai sovieti
nei okupacijai vėl atgijo tvirtas 
tradicijas Lietuvoje turintis lais
vas spausdintas žodis ”.

Tačiau per antrąją sovietų 
okupaciją partizanų spaudos lei
dyba įgavo kitą prasmę nei 
nesmurtinio pasipriešinimo na
ciams laikotarpiu. Partizanų 
spauda tapo visos tautos gink
luotos kovos liudytoja. Dėl tota
linio sekimo jos leidyba per
sikėlė iš miestų, kaip buvo nacių 
okupacijos metais, į miškus bei 
kaimus, į nuošaliausias požemi
nes slėptuves. Šios spaudos lei
dėjais tapo ne legaliai gyvenanti 
intelegentija, o itin sunkiomis 
pogrindžio sąlygomis gyvenan
tys ir kuriantys ginkluoti parti
zanai, kurie dėl didžiulių nuos
tolių ilgainiui pradėjo stokoti 
intelektualinių pajėgų. Bet siau
rėjant pogrindžio spaudos ben
dradarbių ratui, jos funkcijos 
plėtėsi.

Faktai iš tikrųjų rodo, kad 
1944 m. frontui pasiekus Lietu
vą pirmieji pogrindžio leidiniai 
dar tęsė nacių priespaudos me
tais leidybos tradicijas, o jų pir
maisiais bendradarbiais tapo bu
vę antinacinio pasipriešinimo 
dalyviai: Bronius Kazickas-Sau
lius (nuo 1943 m. redaga 'ęs 
Lietuvių Fronto (LF) “Kęstučio” 
padalinio laikraštį Laisvės ke
lias), Petras Paulaitis-Aidas (vo- 
kietmečiu bendradarbiavęs LF 
leidinyje j Laisvę, o vėliau reda

J 1949-siae Mvuft.lon^lanl
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Lietuvos partizanų pogrindžio laikraščio pirmasis puslapis
Nuotr. S. Sajausko
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užmigo amžinu miegu 2004 m. spalio 23 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Eugenijui Jurgučiui, 

OFM, už maldas laidotuvių namuose, Prisikėlimo par. kle
bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už šv. Mišias, 
mieliems giminaičiams už skaitinius per šv. Mišias. Ačiū 
karsto nešėjams ir nešėjoms. Dėkojame visiems už dalyva
vimą laidotuvių apeigose ir už gražias gėles, už gausias 
aukas šv. Mišioms,. Prisikėlimo parapijai, “Labdarai”, 
“Tėviškės žiburiams” bei “The Princess Margaret Hospital 
Foundation”, “Toronto Grace Foundation”.

Ačiū muz. D. Radtke už vargonavimą ir gražų gie
dojimą, B. Stanulienei už vaišių paruošimą. Dėkojame au
kų rinkėjoms M. Povilaitienei, D. Keršienei ir B. Kazlaus
kaitei.

Dėkingi - B. V. Vytai, Nijolė Vytaitė,
Paulius, Vyta Vytai su šeima

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
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TEL: (416) 237-1893
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gavęs Kęstučio partizanų apy
gardos laikraštį Laisvės varpas), 
Algimantas Zaskevičius-Salna 
(dirbęs LLA štabo biuletenyje 
Karinės ir politinės žinios), Juo
zas Lukša-Skirmantas (prie na
cių aktyviai reiškęsis įvairioje 
rezistencinėje spaudoje, o poka
rio metais tapęs Tauro partizanų 
apygardos oficiozo Laisvės žval
gas redaktoriumi) ir daugelis kitų.

Be LLA, kuri buvo stip
riausia pirmųjų pokario metų 
pogrindžio organizacija, leidinių 
bei partizanų štabų, kuriuose 
LLA, kaip minėta, neturėjo di
desnės įtakos, spaudos, buvo 
leidžiama ir kitų pogrindžio or
ganizacijų spauda. Pavyzdžiui, 
Lietuvos demokratų sąjungos 
laikraštis Tėvynė, ėjęs pirmai
siais antrosios sovietų okupacijos 
metais, taip pat Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (LIK) organi
zuoti Darbininkų demokratų ir 
Ūkininkų demokratų sąjungų lei
diniai, kaip reikia manyti, glau
džiai susiję su ginkluotoje rezis
tencijoje veikiančiais leidėjais.

Formuojantis stambesniems 
partizanų junginiams,* daugelis 
laikraščių jau nebuvo susiję nei 
su LLA, nei su kitomis pogrin
džio organizacijomis. Ginkluoto 
pogrindžio centralizacijos pro
cesai diktavo savo sąlygas ir 
partizanų spaudai.

Kai kurie partizanų jungi
niai jau pačioje laisvės kovų 
pradžioje įsakė padaliniams ra
šyti operacijų bei karinių veiks
mų dienoraščius. Tikslas - "... 
palikti teisingą kovų dėl laisvės 
vaizdą, kaip medžiagą istorijai, 
ir pagelbėti vėliau suprasti tuos 
tyliuosius, mažai kam žinomus 
didvyrius

(Dalis straipsnio Aušros
2004 m. 18 nr.)
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Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisijos posėdyje spalio 9 d. Iš kairės sėdi: dr. Jonas Valaitis, komisijos 
pirm., Kęstutis Ječius, Algirdas Ostis, dr. Kazys Ambrozaitis; stovi iš k.: dr. Ona Daugirdienė, dr. Marius 
Laniauskas, Laima Petroliūnienė, dr. Antanas Razma, Ramona Žemaitienė, Vytautas Kamantas

Lietuvių fondo projektai

Monsinjoras - vaikščiojanti meilė
Naujas leidinys apie velionį monsinjorą Kazimierą Vasiliauską su daugybe 

atsiminimų, parašytų įvairių Lietuvos žymūnų
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla išleido solidžią knygą- 
Širdies neatskiriamasis monsin
joras Kazimieras Vasiliauskas 
mūsų atsiminimuose, kurią pa
rengė poetė Onė Baliukonė. 
Knygoje gausu nuotraukų iš 
monsinjoro ir autorių asmeninių 
archyvų. Prisiminimų pusla
piuose iškyla ryškus vieno švie
siausių Lietuvos žmonių kunigo 
Kazimiero Vasiliausko įvaizdis. 
Apie jį knygoje rašo valstybės ir 
Bažnyčios vadovai, garsūs poe
tai ir profesoriai, buvę politkali
niai ir kaimynai.

Vasiliauskas gimė 1922 m. 
balandžio 9 d. Katališkių kaime 
(Biržų rajone). 1933 - 1941 m. 
mokėsi Biržų gimnazijoje. Įdė
miai skaitė ateitininkų žurnalus 
Ateitis ir Ateities spinduliai, taip 
pat kultūros žurnalą Naująją 
Romuvą. Artimai draugavo su 
biržiečiais jaunais poetais - Eu
genijum Matuzevičium, Leonar
du Matuzevičium ir Paulium 

1 Dreviniu. Pats mėgo poeziją, 
gimnazistų literatų vakaruose su 
įsijautimu deklamuodavo savo 
pamėgtų poetų eilėraščius.

Kaip ir kiti gimnazistai, taip 
ir K. Vasiliauskas skaudžiai iš
gyveno 1940 m. prasidėjusią 
Lietuvos bolševikinę okupaciją. 
Jis veikiai įsijungė į aktyvią po
grindinę ateitininkų veiklą, tapo 
vietinės organizacijos pirminin
ku. 1941 m. pradžioje pabijojęs 
galimo arešto, K. Vasiliauskas 
nusprendė pasitraukti į Vokieti
ją. Jis atvyko į Eržvilko kraštą 
(dabar Jurbarko rajonas) ir, ko
vo mėnesio viduryje vietinių 
vedlių padedamas, perėjo sieną.

K. Vasiliauskas vokiečių iš
kart buvo uždarytas į internuo
tųjų stovyklą, kuri buvo visai 
šalia lenkų ir žydų koncentraci
jos lagerių. Jis patyrė, koks siau
bingas yra nacių pragaras, nors 
pats buvo dar tik jo prieangyje. 
Ten matė, kaip šimtai žmonių 
mirė iš bado, kaip lavonai tary
tum rąstigaliai buvo verčiami į 
sunkvežimius ir išvežami.

Laimei, K. Vasiliauskas ne
trukus buvo paleistas ir ėmė 
dirbti vienoje Karaliaučiaus pie
ninėje sąskaitininku. Karui pra
sidėjus, sugrįžo į Lietuvą ir ru
denį įstojo į Kauno kunigų se
minariją. Vėliau tęsė mokslą 
Vilniaus seminarijoje. Čia jis 
apsilankydavo ateitininkų meni
ninkų “Šatrijos” draugijos susi
rinkimuose, susitikdavo su jau
nu poetu Vytautu Mačerniu, su 
kuriuo buvo susipažinęs dar be
simokydamas Biržuose. Tuose
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šatrij iečių susirinkimuose K. 
Vasiliauskas susipažino su lite
ratais Bronium Krivicku, Ma
mertu Indriliūnu, Prane Aukšti
kalnyte. Tais metais jis visam 
gyvenimui pamėgo Jurgio Bal
trušaičio, Jono Aiščio, Vinco 
Mykolaičio-Putino, Bernardo 
Brazdžiono poeziją. O nemaža 
Vytauto Mačernio eilėraščių iš
moko mintinai.

1946 m. vasarą K. Vasi
liauskas buvo įšventintas kuni
gu. Jį įšventino Vilniaus arki
vyskupas Mečislovas Reinys. 
Kun. K. Vasiliauskas vikaravo 
Kalesninkų parapijoje (dabar 
Šalčininkų rajone), Švenčionių, 
Vilniaus Sv. Kazimiero ir Rim
šės parapijose.

1949 m. spalio 6 d. Rimšėje 
kun. K. Vasiliauskas buvo suim
tas už tariamą antitarybinę veik
lą ir atsidūrė Vilniaus NKVD 
rūsiuose. Prasidėjo patyčios, 
mušimai, o ypač išvargindavo 
nesibaigiantys naktiniai tardy
mai. Galop K. Vasiliauskas bu
vo nuteistas 10-čiai metų lage
rio, kaip “ypatingai pavojingas 
nusikaltėlis”. Pilnas kalinių eše
lonas iš Vilniaus pajudėjo į Ru
sijos šiaurę. Kunigas pateko į 
Intos lagerius, kur kankinosi 
apie 25,000 kalinių, o kiekviena
me lageryje buvo po 4,000 gyvų 
“dvikojų darbinių gyvulių”.

Po daugelio metų monsin
joras K. Vasiliauskas pasakys: 
“Kad ir laikomi darbiniais gy
vuliais, jais netapome: didelės 
reikėjo valios jėgos, tačiau jos 
suradom ir išlikom žmonės, gal 
geresni, gal blogesni, bet esame 
žmonės, nepavyko pragaro jė
goms mūsų nužmoginti, ir aš 
esu įsitikinęs, kad mums išlikti 
žmonėmis padėjo Dievas”.

Tais pačiais metais, kai K. 
Vasiliauskas pateko į lagerius, ir 
jo tėvai buvo ištremti į Irkutsko 
sritį.

K. Vasiliauskas iš pradžių 
lageryje dirbo šachtininku, o vė
liau miškakirčiu. Darbas buvo 
katorginis, alinantis, kankino 
speigas, o nuo ligų ir bado dau
gybė kalinių mirė.

Kazimieras Banys, kartu su 
juo kalėjęs, savo prisiminimuo
se rašo: “Jo, nedidelio, vikraus, 
visur būdavo pilna. Jis mylėjo 
knygą, poeziją, gilią mintį. 
Draugavo su visais, neskirstė 
žmonių į tikinčius ir. netikinčius. 
Būdavo, į lagerį patenka tautie
tis dargi besididžiuojantis, kad 
ateistas esąs. Pabendrauja mėne
sį kitą su kunigu Kazimieru - ir 
jau, žiūrėk, velykinės išpažinties 
pas Kazimierą beeinąs. Jis buvo 
mūsų kultūrinio bei dvasinio gy
venimo pagrindinė varomoji jė
ga, teisingiau - skatinamoji - jė
ga. Bendrauti su juo buvo leng
va ir įdomu. Kun. Kazimieras 
buvo pagrindinis mūsų savišvie
tos ratelių lektorius”.

Paleistam iš kanclagerių K. 
Vasiliauskui sovietinė valdžia 
neleido nei grįžti į Lietuvą, nei 
eiti kunigo pareigų. Jis apsigy
veno Latvijoje, Daugpilio mies
te. Pradėjo dirbti priemiestinia
me kolūkyje buhalteriu. Ilgai
niui buvo sužinota, kad jis teis
tas, kad buvęs kunigas ir iš ko
lūkio buvo išguitas. Tuomet jis 
įsidarbino Daugpilio geležinkelio 
stoties depe, kur iš pradžių dirbo 
krovėju, o paskui elektriku.

Buvęs politkalinys Viktoras 
Petkus, nesyk aplankęs kun. K. 
Vasiliauską Daugpilyje, prisi
mena: “Name, kuriame jis gyve
no, glaudėsi ir keletas seselių 
vienuolių, kurių kongregaciją 
buvo įsteigęs palaimintasis Jur-

Monsinjoras KAZIMIERAS VA
SILIAUSKAS Ntr. V. Kapočiaus

gis Matulaitis. Kun. Kazimieras 
tapo jų dvasios vadovu. Vėliau, 
jam sugrįžus į Lietuvą, jo bičiu
lystė su tų seselių skyriumi Vil
niaus Žvėryne nenutrūko”.

Galų gale 1968 m. kun. K. 
Vasiliauskui buvo leista grįžti į 
Lietuvą. Gavo paskyrimą į Va
rėnos parapiją dirbti vikaru.

Iš Varėnos perkeltas į Vil
nių, Šv. Rapolo šventovėje. 
Apsigyveno aukštai šventovės 
palėpėje įrengtame kambarėlyje. 
Anot dr. Antanės Kučinskaitės, 
nė vienas Vilniaus kunigas ne
buvo klausykloje taip “apgul
tas”, kaip kun. K. Vasiliauskas.

Prasidėjo Sąjūdis, Atgimi
mas. 1988 m. spalį pagaliau ti
kintiesiems buvo sugrąžinta Vil
niaus arkikatedra. Pirmuoju at
gautos šventovės klebonu pa
skirtas kun. K. Vasiliauskas. Jį 
užgulė didžiulė darbų ir rūpes
čių našta, tačiau jis stengėsi vi
sur suspėti. Kurį laikąjis buvo ir 
atkurtos Vilniaus kunigų semi
narijos rektorius. Jam buvo su
teiktas garbingas monsinjoro 
titulas.

Prof. Viktorija Daujotytė 
prisiminė, kaip 1994 m. sausį 
Lietuvos rašytojų sąjungoje su 
atvažiavusiais Jurbarko krašto 
žmonėmis buvo steigiama poeto 
Jurgio Baltrušaičio draugija 
“Amžių varpas”. Tame susirin
kime aktyviai dalyvavo ir mons. 
K. Vasiliauskas. O kitąmet bir
želio 10 d. Paantvardžio km. 
(Jurbarko rajone) Jurgio Baltru
šaičio gimtosios sodybos vietoje 
buvo pastatytas tautodailininkų 
meniškai sukurtas aukštas kry
žius. [ kryžiaus atidengimo iš
kilmę atvyko ir mons. K. Vasi
liauskas. Jis kryžių pašventino, 
o pasakytame pamoksle ypač 
pabrėžė, kad Jurgio Baltrušaičio 
poezija jam buvo didžiulė dvasi
nė atrama visąjo gyvenimą.

2000 m. mons. K. Vasi
liauskas lankėsi Kanadoje ir va
dovavo parapijų rekolekcijoms.

Išėjęs į pensiją, mons. K. 
Vasiliauskas tapo Vilniaus Šv. 
Mikalojaus šventovės altaristų. 
2001 m. spalio 14 d. baigė že
miškąją kelionę.

Poetas Justinas Marcinkevi
čius knygoje parašė: “Jis ėjo vi
sur, kur buvo šaukiamas, neat- 
stūmė nė vienos rankos, kuri 
tiesėsi į jį, nė vienos širdies, ku
ri ieškojo supratimo, paguodos, 
atleidimo. Tai buvo tarsi dan
gaus siųstas žmogus išvargintam 
mūsų kraštui, kad savo dvasia 
gesintų keršto, pykčio, neapy
kantos prasiveržimus, kad padė
tų visiems atsibusti, nušviesti, 
susitelkti žmogaus ir Tėvynės kū
rimui. Monsinjoras buvo vaikš
čiojanti meilė”.

Spalio 19 d. Lemonte posė
džiavo Amerikos Lietuvių fondo 
taryba. Posėdžio pradžioje Tary
bos pirmininkas dr. Antanas 
Razma pranešė, kad 2004 metų 
Lietuvių fondo visuomeninė 
premija bus įteikta prof, habil. 
dr. Vytautui Landsbergiui LF 
pokylyje lapkričio 6 d. Lemonte.

LF valdybos pirmininkas 
Arvydas Tamulis džiaugėsi, kad 
per valdybos organizuotą tradi
cinį LF golfo turnyrą Lemonte ir 
LF tarybos nario Sauliaus Anu- 
žio rengtą turnyrą Detroite į LF 
įstojo 22 nauji nariai. Kitais me
tais panašūs turnyrai bus skati
nami ir kitose vietovėse. Valdy
ba turėjo kelis posėdžius ir vie
ną specialią ateities veiklos pla
navimo sesiją, kurioje buvo kal
bėta apie LF pagrindinį tikslą, 
narius, fondo stiprias ir silpnas 
vietas, fondo įvaizdį narių ir vi
suomenės gretose, ir ateities pla
nus.

LF administratorė Laima 
Petroliūnienė su talkininkais iš
siuntė visiems LF nariams laiš
kus su pirmojo 2004 metų pel
no paskirstymo duomenimis ir 
pranešimais.

Valdyba suplanavo keturis 
pagrindinius projektus. Pirmasis 
projektas yra LF įgaliotinių at
skirose lietuvių gyvenamose 
vietovėse tinklas. LF tarybos ir 
valdybos narys Vytas Vaitkus 
stiprins ir plės LF valdybos ry
šius su dabartiniais ir naujais 
įgaliotiniais, per juos bus sklei
džiama LF informacija, telkiami 
nauji nariai, ruošiami vajai ir in
formaciniai susirinkimai. Ant
rasis yra LF informacijų tinklas 
per žiniasklaidą, laiškus ir kitus 
būdus, kurį vykdo tarybos ir 
valdybos narė Sigita Balzekie- 
nė, internetą tvarko valdybos na
rys Ramūnas Astrauskas. Trečia
sis yra įvairios programos litua
nistinėse mokyklose, supažin
dinant mokytojus, tėvus ir mo
kinius apie Lietuvių fondą. Tuo 
rūpinsis tarybos ir valdybos narė 
Ramona Žemaitienė. Ketvirtasis 
projektas yra naujų LF narių 
vajai ir jį vykdys tarybos narys 
Saulius Anužis. Ateinantys 
2005 metai bus naujų LF narių 
metai.

Pirmininkas Arvydas Tamu

Dar vienas veiklos židinys
Atnaujintas bonifratrų vienuolynas Vilniuje 

pavestas Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų globai
Spalio 17 d. Vilniuje pa

šventintas atrestauruotas Boni
fratrų vienuolynas, kuris randasi 
pačiame sostinės centre, priešais 
prezidentūrą. Šventino kardino
las Audrys Juozas Bačkys. 
Šventinimo diena sutapo su Ne
kaltai Pradėtosios Švš. Mergelės 
Marijos vargdienių, Seserų vie
nuolijos įkūrimo (X.15) 86 me
tinėm.

Prieš šventinimą kardinolas, 
popiežiaus nuncijus arkiv. P. 
Zurbriggen Lietuvoje, jo sekre
torius ir dar keletas kunigų kon- 
celebravo Šv. Mišias. Giedojo 
šlovinimo grupė. Į iškilmes su
važiavo Marijos vargdienių se
serys iš visų kitų vietovių, o vil
niškės seserys pasinaudojo pro
ga — sukvietė geradarius, su ku
riais draugauja ir bendradarbiau
ja Vilniuje.

Po iškilmingų pamaldų, di
džioje salėje (kuri bus skirta 
įvairiems religiniams ir kultūri
niams renginiams) vyko progra
ma. Prezidento patarėja, istori
jos mokslų daktarė Irena Vaišvi
laitė pristatė suglaustą bonifrat
rų vienuolyno ir Šv. Kryžiaus 
šventovės istoriją. Bonifratrų 
vienuolyno istorija siekia 1332 
m. Tais metais nukankinti pran
ciškonai, kurie buvo palaidoti 
toje vietoje. Petras Goštautas 
pastatė kryžių, o paskui ir medi
nę koplyčią.

1533 metais sudegusioje 
koplyčios vietoje Vilniaus vys
kupas Povilas Alšėniškis pasta
tydino gotišką Šv. Kryžiaus 
koplyčią, o beveik po metų vys-

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 

Skambinti

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

lis rugsėjo mėnesį dalyvavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės ta
rybos sesijoje Arizonoje ir ten 
su krašto valdybos pirmininke 
Vaiva Vėbraite bei jos bendra
darbiais kalbėjosi apie Lietuvių 
fondo naujų įstatų projektą. Ne
spėjus ten viską išsiaiškinti, abu 
(LF ir JAV LB) valdybų pirmi
ninkai ir bendradarbiai vėl susi
tiko spalio 23-24 dienų savait
galį Connecticut valstijoje.

Finansų komisijos pirminin
kas Saulius Čyvas dirbo kartu su 
LF buhalteriu Pijumi Stončiumi, 
CPA (Certified Public Accoun
tant), tvarkančiu LF finansų 
knygas, ir pateikė rugsėjo mėne
sio apyskaitas. Detalūs finansų 
pranešimai rodė, kad LF investi
cijos gerai laikosi, nepaisant bir
žos svyravimų, o valdyba laiko
si nustatyto biudžeto ir išleido 
mažiau pinigų negu buvo numa
tyta.

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas Kęstutis Ječius pra
nešė antro 2004 metų pelno 
skirstymo rezultatus. Spalio 9 
d. buvo paskirstyta 254,516 
dol.: švietimo, mokslo ir stipen
dijų reikalams 22,800 dol., kul
tūriniams reikalams 15,000 dol., 
jaunimo stovykloms 21,716 
dol., Pasaulio lietuvių centro 
jaunimo rūmų projektui 100, 
000 dol., JAV išeivijos žinia- 
sklaidai 60,000 dol., kitiems 
projektams 35,000 dol. Taryba 
vienbalsiai patvirtino paskirtas 
sumas. Komisijos pirmininkas 
tarybai pasiūlė keletą minčių LF 
pelno skirstymo gairėms pa
keisti. LF turėtų kreipti didesnį 
dėmesį ir skirti didesnę paramą 
išeivijos reikalams. Diskusijos 
šiais klausimais bus tęsiamos ki
tuose tarybos posėdžiuose.

Įstatų komisijos pirmininkas 
advokatas Vytenis Kirvelaitis 
pateikė posėdžio dalyviams ke
lias rekomendacijas LF įstatų 
projektui. Jos bus svarstomos 
ateityje.

Garbės komiteto pirminin
kas dr. Jonas Valaitis kalbėjo 
apie 2005 metų Lietuvių fondo 
dr. Antano Razmos vardo švieti
mo premiją, kurios komisijai 
pirmininkauti taryba patvirtino 
Sigitą Balzekienę.

Lietuvių Fondo informacija

kūpąs Abraomas Vaina prie jos 
pakvietė įsikurti Šv. Jono broli
jos vienuolius - bonifratrus (ku
rie daro gera). Pastatai buvo ple
čiami. Juose buvo slaugomi 
vargšai ligoniai.

Vieta pradėjo garsėti Nu
kryžiuotojo skulptūra, Švč. Mer
gelės Marijos Snieginės atvaiz
du, bet labiausiai šventovės vi
duje esančiu šaltinėliu. Nuo se
no tikėta, kad kankinių pranciš
konų palaidojimo vietoje ištryš
kęs vanduo turi gydomos galios.

Vietovė ėjo iš rankų į ran
kas. Koplyčia išliko neblogai, 
nes sovietmečiu rengta koncer
tai. 1990 m. Vilniaus arkivysku
pija susigrąžino bonifratrų vie
tovę ir pakvietė Nekalto Prasi
dėjimo seseris, kad veiktų jų 
steigėjo arkivyskupo pal. Jurgio 
Matulaičio dvasia.

Programoje buvo skaitoma 
iš seserų atsiminimų apie gyve
nimą vienuolyne sovietmečiu. 
Taip pat kalbėjo kardinolas ir 
nuncijus. Pastarasis šia proga 
įteikė Šv. Tėvo dovaną - arnotą.

Pasibaigus programai daly
viai neskubėjo skirstytis, vaiši
nosi kukliomis seserų suruošto
mis vaišėmis ir su didžiausiu 
įdomumu apžiūrinėjo kiekvieną 
pastato kampelį. O iš tiesų, pa
statas ypatingas, dvelkiantis se
nove, klaidus įdomiais praėji
mais ir netikėtais “užkaboriais”. 
Daugelis susirinkusiųjų ėjo prie 
garsiojo šaltinėlio (šiuo metu jis 
yra rūsyje po koplyčia).

Atstatyta ir atnaujinta dalis 
Bonifratrų pastatų ansamblio 
(viduryje kiemo ant griuvėsių 
tik stogas), kad galima būtų 
veikti. Pasak vienuolijos vyriau
siosios sesers Ignės Marijošiū- 
tės, išleista 3 mln. litų. Juos vie
nuolynui aukojo įvairūs užsienio 
fondai, geradariai, rėmėjai ir 
draugai. Esame visiems dėkin
gos. Tikimės ir toliau paramos, 
ypač dvasinė paspirties, kad ga
lėtume atlikti Dievo skirtą mi
siją.

Sės. Viktorija, sės. Paulė
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Lijana Pargauskaitė ir Gabrielė Paulauskaitė daugiakultūrėje įvairių 
tautybių parodoje Delhi, Ont.

Svarbiausia - sveikata
Kanados lietuvių katalikių 

moterų draugijos Toronto Prisi
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkime š.m. spalio 24 d. dr. R. 
Zabieliauskas kalbėjo apie dvi 
labiausiai paplitusias vyresnio 
amžiaus žmonių ligas - Alzhei- 
merį ir osteoporozę.

Pirmininkė I. Vibrienė pradė
jo susirinkimą, pakviesdama sky
riaus vadą kun. Augustiną Sima
navičių, OFM, sukalbėti įžangos 
maldą. Jis vadovavo ir bendrai 
giesmei Graži, Tu Marija. Pir
mininkė padarė trumpą praneši
mą apie Toronto “Sick Chil
drens” ligoninės dviejų asmenų 
delegaciją, vykstančią į Lietuvą 
padėti medicinos ir policijos pa
reigūnams tirti vaikų smurto. 
Reikalingos aukos apmokėti 
vykstantiems kelionės išlaidas.

Dr. R. Zabieliauskas savo 
paskaitą pradėjo trumpa apžval
ga apie Alzheimerio ligą Lietu
voje. Per keletą paskutinių metų 
šios ligos tyrinėjime padaryta 
didelė pažanga. Didesniuose 
miestuose steigiasi Alzheimerio 
klubai su paskaitomis apie diag
nostikos, gydymo galimybes ir 
silpnaprotyste sergančių ligonių 
slaugą. Gaila, ši pažanga tebėra 
labai nevienoda - kai kuriose 
vietovėse padaryta daug, kitose 
nieko. Kadangi lietuviams nėra 
įprasta savo gyvenimo, sveika
tos problemas diskutuoti viešai, 
krašte vyksta daug savižudybių 
ne tik jaunimo, bet ir senų žmo
nių ypač rudenį. Senų žmonių 
aprūpinimas ir globa tebėra dar 
labai skurdi, vaistai brangūs.

Alzheimeris pasireiškia klas
tingu progresyviu protinių suge
bėjimų silpnėjimu, kuris pama
žu veda į visišką nesugebėjimą 
atlikti paprasčiausias kasdieni
nes funkcijas. Nyksta trumpalai
kė atmintis, domesys. Žmogus 
krinta į depresiją, nuotaika svy
ruoja nuo apatijos ligi agresyvu
mo. Dr. Zabieliauskas nurodė 
10 požymių, kuriems reiškiantis 
galima įtarti Alzheimerio ligą. 
Tačiau, nepaisant simptomų, nu
statyti tikslią diagnozę neleng
va, nes nėra aiškios ribos. Ligos 
analizė ir su ja susiję pasikeiti
mai smegenyse labai subtilūs ir 
sudėtingi. Ankstyvas ligos atpa
žinimas ir gydymas žymiai pa
gerintų ligonio gyvenimą, o šei
mos nariams palengvintų ligo
nio priežiūrą. Tokiems ligo
niams ypač svarbi fizinė gerovė 
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ir tinkamas slaugymas.
Osteoporozė - kaulų iškorė- 

jimas dažniau paplitęs baltosios 
rasės žmonėse, ypač moteryse, 
todėl, kad smulkesni kaulai, ma
žesnė masė greičiau iškorėja, 
kartais ligi tokio laipsnio, kad 
kaulas lūžta neišlaikęs kūno 
svorio. Iškrypsta stuburas, atsi
randa kupra. Tai dažniausiai at
sitinka antroje amžiaus pusėje, 
organizme pasikeitus hormonų 
produkcijai. Seniems žmonėms 
lūžimai ypatingai pavojingi, nes 
sunkiai gyja ir sukelia įvairias 
komplikacijas. Stengtis pašalinti 
namuose susižeidimų priežastis, 
padaryti namus saugesnius, 
vengti aštrių kampų, išmėtytų 
vielų ir stačių laiptų. Nebijoti 
kreiptis į gydytoją, kad nuodug
niai patikrintų prirašytų vaistus. 
Būtinai reikalingas kalcis, papil
dytas vitaminu D. Lengvo pasi
vaikščiojimo neužtenka. Specia
lios mankštos bent tris kartus 
per savaitę po 30 minučių stipri
na raumenis, kurie saugo kaulus 
nuo lūžio. Sveika mityba, daržo
vių ir vaisių sultys yra būtina są
lyga sveikatai. Per parą išgerti 
ne mažiau kaip 2 litrus skysčio. 
Nors ir susidaro kai kurių nepa
togumų, reikia juos pakęsti. 
Skysčiai skatina ir reguliuoja 
medžiagų apykaitą, valo orga
nizmą. Kaip ir nuo daugelio li
gų, svarbiausias žingsnis apsi
saugoti nuo osteoporozės yra 
prevencija - kiek tik įmanoma 
užbėgti ligai už akių.

Dr. Zabieliauskas, šalia pri
vačios gydytojo praktikos, yra 
dabartinis Toronto Lietuvių Na
mų ir slaugos namų “Labdara” 
valdybos pirmininkas. Gerai pa
žįsta Kanados sveikatos įstaigų 
struktūras, taisykles ir biurokra
tiją. Jis daug prisidėjo prie 
“Labdaros” statybos užbaigimo 
ir sklandaus jų administravimo. 
Jis paskaitoje pabrėžė, kad kaip 
visoms Ontario provincijos ligo
ninėms, taip ir “Labdarai” val
džios teikiamos piniginės para
mos neužtenka. Šie slaugos na
mai gerai įrengti, viskas daro
ma, kad jų gyventojai būtų gerai 
aprūpinti ir sąžiningai prižiūri
mi. Tačiau reikalinga savanorių 
pagalba - talka legvesniems dar
bams ir pacientų užsiėmimams. 
Baigdamas atsakė į daugybę 
klausimų, liečiančių gydymą ir 
vaistus. A.S.
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<®> LAISVOJE TĖVYNĖJE
MAŽEIKIŲ VEIKLA

“Mažeikių nafta” pranešė, kad 
per devynis šių metų mėnesius savo 
naftos perdirbimo gamykloje per
dirbusi 6.28 milijono tonų žaliavos. 
Tai 26.4% daugiau negu pernai to
kiu laikotarpiu, skelbia DELFI. 
Šiemet sausio-rugsėjo mėnesiais 
“Mažeikių naftai” priklausančių 
naftotiekiu transportuota 15.246 
mln. tonų naftos ir dyzelinio kuro - 
3.3% mažiau negu pernai tuo lai
kotarpiu. Naftos krova Būtingės 
terminale sausio-rugsėjo mėnesiais 
siekė 6.34 mln. litų, arba 23.5% 
mažiau negu pernai tokiu metu. 
Krova, bendrovės atstovo teigimu, 
sumažėjo dėl padidėjusios termi
nalų prie rytinės Baltijos jūros pa
krantės konkurencijos. Bendrovė 
siekia daugiau perdirbti naftos, nes 
pastaruoju metu tai pelningiau už 
šios žaliavos krovos paslaugas. Ma
noma, kad “Mažeikių nafta” šiuos 
metus gali baigti labai pelningai, 
jeigu firmai nekils žaliavos naftos 
tiekimo problemų. Rusijos firma 
“Yukos” valdo 53.7% “Mažeikių 
naftos” akcijų, vyriausybė - 
40.66%.

PRISIDĖS BRITŲ 
“TORNADAI”

Spalio 31 d. Zoknių oro bazėje 
prie Šiaulių nusileido du Didžiosios 
Britanijos karališkųjų karinių oro 
pajėgų naikintuvai “Tornado F3”. 
Jie prisidėjo prie kitų dviejų, kurie 
patruliuoja Baltijos valstybių oro 
erdvę nuo spalio 14 d., kai jie pa
keitė “oro policijos” misiją iki tol 
atlikusius Danijos naikintuvus 
“F16”. Britai oro policijos misijoje 
virš Baltijos valstybių dalyvaus iki 
2005 m. sausio mėnesio. Kovo mė
nesį Šiaurės Atlanto Tarybai patvir
tinus oro policijos misiją deramų 
savo oro gynybos pajėgumų netu
rinčiose Baltijos valstybėse, ŠAS 
sąjungininkai paeiliui siunčia misi
jai į Zoknių oro bazę savo lėktuvus, 
lakūnus ir aptarnaujantį personalą. 
Šešios ŠAS valstybės įsipareigojo 
rotacijų būdu užtikrinti nuolatinę 
Baltijos valstybių oro erdvės apsau
gą iki 2006 metų.

ŠAS LAIVAI KLAIPĖDOJE
Lapkričio 5-8 d.d. Klaipėdoje 

lankėsi septyni karo laivai-minų 
medžiotojai iš ŠAS vasltybių bei 
penki Baltijos karinei jūrų eskadrai 
BALTRON priskirti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos laivai. Neoficialaus 
vizito į Lietuvą atvyko du Norvegi
jos, po vieną Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Olandijos, Belgijos ir 
Lenkijos laivą. Laivai atplaukė iš 
Latvijos teritorinių vandenų, kur 
dalyvavo kasmetinėse pratybose 
“Passex”. Visi laivai yra priskirti 
ŠAS Šiaurės Europos nuolatinės 
parengties priešmininės kovos jun
giniui (MCMFORNORTH). Pla
nuojama, kad Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų karo laivai ateityje bus taip 
pat priskirti šiam junginiui. Klaipė
diečiai ir svečiai lapkričio 6-7 d.d. 
galėjo apsilankyti karo laivuose 
Kruizinių kr karo laivų terminale. 
Iš Klaipėdos ŠAS karo laivų jungi
nys plauks į Kopenhagos uostą Da
nijoje.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905)383-1650

FOUR SEASONS KT//VIH(\ 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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

SEIMO CHARAKTERISTIKA
Kaip rašo ELTA-LGTIC, vidu

tinis busimojo seimo narys yra 48 
metų vilnietis, aukštąjį mokslą bai
gęs inžinierius arba ekonomistas, 
kalbantis lietuviškai, rusiškai ir 
angliškai. Vyriausias parlamentaras 
bus Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos rinkimuose 
iškeltas Kazys Bobelis, kuriam ko
vo mėnesį suėjo 81 metai. Jam teks 
pirmininkauti pirmajam busimojo 
seimo posėdžiui, kol bus išrinktas 
nuolatinis vadovas. Jauniausias sei- 
mūnas - liberalcentristas Eligijus 
Masiulis, 30 metų amžiaus. Seime 
dirbs 29 moterys - dvigubai dau
giau negu kadenciją baigiančiame 
seime. Beveik visi naujo seimo na
riai yra lietuvių tautybės ir gimę 
Lietuvoje. Bus trys rusai, po du gu
dus ir lenkus bei žydas. Aštuoni nu
rodė gimę įvairiose Rusijos vietose. 
Be gimtosios kalbos, dar trimis kal
ba 35 seimo nariai. Pirmasis seimo 
posėdis prezidento kviečiamas lap
kričio 15 d.

SUMAŽĖJO NEDARBAS
ELTA-DELFI skelbia, kad 

spalį registruotas nedarbas sumažė
jo 0.1% iki 5.9%. Lietuvoje buvo 
registruota 123,200 bedarbių. Tai 
18% mažiau, negu tuo pačiu pra
ėjusių metų laikotarpiu. Šį rudenį 
kas mėnesį užregisturojama dau
giau kaip 14,000 laisvų darbo vietų. 
Lietuvos darbo biržos duomenimis, 
apie 85% biržoje registruotų bedar
bių yra nepasirengę darbo rinkai. 
Trečdalis neturi profesinio pasiren
gimo, kas dešimtas neturi darbo pa
tirties, panašus skaičius priešpensi
nio amžiaus žmonių. Daugiau kaip 
pusę bedarbių sudaro moterys 
(59.7%), 42.5% - kaimo gyventojai. 
Jaunų bedarbių skaičius sumažėjęs, 
šiuo metu - 8.7% bedarbių. Dau
giausia siūlomų darbo vietų yra 
kvalifikuotiems statybininkams, 
darbui aptarnavimo srityje, tolimų 
kelionių vairuotojų vietos. Mažiau
sias nedarbas spalio pabaigoje buvo 
Trakų rajone ir Elektrėnų savival
dybėje (1.7%), didžiausias - Akme
nėje (15%). Vilniuje nedarbas siekė 
3%. Panevėžye - 5.2%. Palyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lie
tuvoje nedarbas sumažėjo labiau
siai iš Europos valstybių. Bendras 
nedarbo lygis visoje Europos sąjun
goje - 9%, Lietuvoje - 10.4%. Ji 
yra ketvirta tarp didžiausią nedarbo 
lygį turinčių valstybių. Ją lenkia Is
panija (10.6%), Slovakija (18%) ir 
Lenkija (18.7%).

TELEVIZIJŲ PAJAMOS
Švedijos žiniasklaidos grupės 

“Modern Times Group” valdomų 
Baltijos valstybėse televizijų TV3 
pajamos per devynis šių metų mė
nesius siekė 77 mln. litų apyvartą - 
19% didesnę negu tuo pačiu 2003 
m. laikotarpiu. Pelnas siekė 14.4 
mln. litų, beveik du kartus daugiau 
negu pernai tuo laikotarpiu. TV3 
bei “Tango TV” pagal žiūrimumą 
turėjo 38.3% 15-49 metų amžiaus 
auditorijos (pernai - 33%). Pagal 
žiūrimumą Lietuvoje TV3 dėl pir
mosios vietos varžosi su bendrovei 
“MG Baltic” priklausančia televizi
ja LNK, per visus 2003 metus ga
vusia 46.7 mln. litų pajamų. RSJ

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda11

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

s SudburĄ Ontario

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Į šventinamą naują kryžių-koplytstulpį Rumšiškėse įdedama Kristaus
Kančia Nuotr. Ramūno Virkučio

Renginiai lietuvių telkinyje
AURELIJA M. 

BALASAITIENĖ

Klyvlando lietuvių visuo
menė yra judri ir visuomet pasi
ruošusi ką nors paminėti ar pa
gerbti. Paskutiniuoju metu čia 
vyko įvairūs renginiai, jubiliejai 
ir parodos. Sekmadienį, rugpjū
čio 22, Dievo Motinos parapijos 
nariai iškilmingai paminėjo kle
bono kun. Gedimino Kijausko, 
SJ, 40 metų klebonavimo sukak
tį. Pamaldų metu Ritos Kliorie- 
nės vadovaujamas choras giedo
jo nepaprastai gražias giesmes, 
o susirinkę maldininkai triukš
mingai plodami sukėlė ovacijas. 
Šventų Mišių metu klebonui 
kun. Kijauskui talkino iš Šaulių 
atvykęs kun. Leonas Zaremba, 
SJ. Po pamaldų parapijos svetai
nėje susirinkę maldininkai buvo 
gražiai vaišinami, o visuomenės 
atstovai ir Lietuvos garbės kon
sule Ingrida Bublienė tarė svei
kinimo žodžius. Parapijiečiai ti
kisi kun. Kijauską dar ilgai ma
tyti jo einamose pareigose.

Rugsėjo 18 dienos vakare, 
minint Lietuvių dieną, Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
susirinkusi visuomenė su dideliu 
entuziazmu stebėjo iš Kaliforni
jos atvykusios “Retro” baleto 
grupės programą. Tai originaliai 
ir sumaniai suplanuota progra
ma, kurioje ne vien tenka pasi
gėrėti mikliai šokančia grupe, 
bet ir su giliu sentimentu bei 
mintimis grįžti į tolimą tėvynę. 
Šalia valsų ir fokstrotų šokėjai 
sušoko kadaise labai populiarų 
lietuvišką tango Paskutinį sek
madienį... Publika šokėjus ly

Vilniaus Pilies gatvėje vasarą galima buvo pasivaišinti ledų skanėstais
Nuotr. L Ross

Hamilton, Ontario
K. DALANGAUSKIENĖ savo 

mirusio sūnaus a.a. Raimundo at
minimui aukojo $100 “Pagalbai 
Lietuvos vaikams”.

Dėkojame už auką -
PLV komitetas

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS visuotinis narių 
susirinkimas įvyko spalio 17 d. A V 
parapijos salėje. Susirinkimą pradė
jo pirm. M. Vaitonienė, pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė kleboną 
kun. A. Šarką OFM, sukalbėti mal
dą. Po maldos klebonas įžanginia
me žodyje padėkojo skyriaus na
rėms už didelį darbą, šventovės 
puošimą gėlėmis, aktyvų įsijungi
mą į parapijos veiklą. Ragino dirbti 
ranka rankon, širdis širdin, būti vie
ningoms ir palinkėjo sėkmės atei
ties veikloje. Susirinkimo pirminin
ke buvo pasiūlyta G. Breichma- 
nienė, sekretore - J. Paškevičienė.

M. Vaitonienė padarė praneši
mą apie skyriaus veiklą. Darbų pa
daryta nemažai, nors skyriaus narių 
skaičius nėra gausus, o jėgos kas
met mažėja. Iš iždininkės E. Kybar
tienės pranešimo sužinojome apie 
skyriaus finansinę būklę. Nemažo
mis aukomis paremti “Vaiko tėviš
kės namai” prie Marijampolės, kiek 
kukliau šelpiami benamiai ir kitos 
pagalbos reikalingos labdaros orga
nizacijos. Į valdybą buvo pasiūlytos 
ir išrinktos: D. Garkūnienė, A. 
Gedrienė, D. Enskaitienė, E. Ky
bartienė, J. Paškevičienė, Ž. Vai
čiūnienė ir A. Žilvytienė.

D. Garkūnienė svečiavosi Lie

dėjo triukšmingomis katutėmis. 
Po programos parapijos svetai
nėje buvo vaišės.

Šalia muzikos ir šokių, lie
tuvių visuomenė turi progą pasi
gėrėti nauja ir modernia meno 
kūryba, kurioje labai energingai 
pasireiškia menininkas Marius 
Narbutaitis. Iš meno istorijos ži
nome, kad menininkai naudojasi 
dažais ant popieriaus ar medžia
gų, skulptūrom buvo naudo
jamas marmuras ar net molis, 
bet neteko patirti, kad menui 
naudojama geležis. Klyvlande 
gyvenantis Marius Narbutaitis, 
diplomuotas mechanikos inži
nierius, savo kūriniams naudo
ja... geležį. Ar ne keista? Prieš 
savaitę įvykusioje jo kūrinių pa
rodoje teko ne vien gėrėtis jų 
įmantrumu, bet ir grynai esteti
nio pobūdžio formomis. Jis pri
sipažįsta, kad kuriant bet kurią 
formą, reikia įdėti daug energi
jos ir pastagų, ypač dirbant su 
geležimi, kurią reikia paruošti 
prie labai aukštos temperatūros.

Parodos atidaryme dalyvavo 
didokas būrys lietuvių visuome
nės, o programą pradėjo Mylita 
Nasvytienė, kuri menininką glo
bojo. Svarbu pastebėti, kad Nar
butaitis buvo aktyvus lietuviško
je visuomenėje, šoko tautinius 
šokius “Grandinėlėje” ir buvo 
skautas. Jis sukūrė lietuvišką 
šeimą, vedęs Saulę Kazėnaitę ir 
su ja augina 13 metų dukrelę 
Aleksą.

Žodžiu, Klyvlando lietuviai 
turi daugybę progų originaliai ir 
įdomiai praleisti savo laisvalai
kį. Tarp meno, šokių ir dainų vis 
atgyja patriotiniai jausmai.

tuvoje, aplankė “Vaiko tėviškės na
mus” (VTN) ir pasidalino įspū
džiais. VTN yra Vilkaviškio vysku
pijos globoje, ir veiklą koordinuoja 
vysk. R. Norvilą. Aplankytuose na
meliuose buvo švaru, šilta, kvepėjo 
pietų valgiai, vaikučiai visi manda
gūs ir tinkamai aprengti. Namelių 
tvarkingumas priklauso nuo juos 
prižiūrinčių “mamų”. Labai jaukiai 
ir gražiai sutvarkytas namelis, pa
statytas Kanados lietuvių aukomis. 
Bendras įspūdis geras. D. Garkū
nienė savo ir buvusios valdybos na
rių vardu padėkojo ilgametei pirmi
ninkei M. Vaitonienei, kuri savo 
darbštumu, veiklumu rodė pavyzdį 
kitoms, liks kaip neeilinė asmenybė. 
Prisiminimais iš skyriaus veiklos pa
sidalijo G. Kazemėkienė. Tada są
lygos darbui buvo daug prastesnės, 
bet jaunystė ir neblėstanti energija 
įveikė visus nepatogumus. Susirin
kimui pasibaigus, vyko draugiškas 
bendravimas prie kuklių vaišių.

Naujai išrinktos v-bos narės 
buvo pakviestos į M. Vaitonienės 
namus, kur pasiskirstymas parei
gomis vyko labai sklandžiai. Sky
riaus pirmininke išrinkta Alina Žil
vytienė, vicepirm. - Amalija Ged
rienė, sekr. - Danutė Garkūnienė, 
ižd. - Emilija Kybartienė. Švento
vės puošimas - D. Enskaitienė ir Ž. 
Vaičiūnienė, ligonių lankymas - 
Julija Paškevičienė.

Artimiausias renginys - Švč. 
Mergelės Marijos šventės surengi
mas gruodžio 5 d. Bus Mišios ir 
agapė. D.G.

Sk. pasisako
ŠVENTOJO ATVAIZDAS
TŽ 2004 m. 41 nr. Atspaus

dintas šv. Kazimiero atvaizdas yra 
liaudies meno raižinys, daug kartų 
spausdintas įvairiuose liaudies me
no leidiniuose. Taip pat yra įdėtas 
Lietuvių enciklopedijoje, XI t., 285 
psl. N. Kuipavičienė,

Burlington, Ont.
Red. pastaba. Minimo šv. Ka

zimiero atvaizdo autorius L. Loče- 
ris laiške redakcijai pažymėjo, kad 
jis tą atvaizdą atkūręs iš senos gra
viūros. Panašus šv. Kazimiero at
vaizdas ir dail. A. Tamošaičio. Ma
tyt, abu naudojosi tuo pačiu šaltiniu.

NETIKSLUMAS
TŽ 2004 m. 42 nr. straipsnyje 

“Vyresniųjų tautiečių židinyje, Ha
miltono Rambyno 20 metų sukak
tis” maloniai skaičiau apie “Ram
byno” pradžią ir š.m. 20 m. sukaktį. 
Autorė mini Liuciją Skripkutę kaip 
narę Pensininkų statybos pirmosios 
komisijos. Malonu prisiminti tuos 
pirmuosius entuziastus. Autorė ra
šo, kad ‘iš tų pirmųjų entuziastų, 
kurie kantriai ir su dideliu pasiryži
mu bei energija dirbo... gyvųjų tar
pe jau nėra’, ir tarp jų išvardina 
Liuciją Skripkutę. Ji yra gyva ir te
begyvena Hamiltone, nors nebegali 
tęsti organizacinio lietuvybės dar
bo. Ji remia lietuvybės reikalus au
komis. Vida

Hamilton, Ont.
NEBĖRA LAIKRAŠČIŲ
Noriu išreikšti širdingą padėka 

už išspausdinimą Susivienijimo lie
tuvių Argentinoje 90 metų sukak
ties minėjimo aprašymą Tėviškės 
žiburių rugpjūčio 24 d. numeryje. 
Padarėme kelias kopijas ir nusiun- 
tėm keliems nariams.

Pas mus jau lietuviškų laikraš
čių nėra, nes ir Argentinos lietuvių 
balsas, ir Laikas nustojo ėję. S.L.A. 
valdyba paruošia vieną kartą per 
mėnesį kuklų biuletenį abiem kal
bomis, tai programos būna labai ri
botos ir dr-jos žinios lieka mažame 
ratelyje.

Minint 90 metų S.L.A. sukaktį 
buvo malonu, kad ji plačiai nu
skambėjo.

Irena Stankevičienė, 
Buenos Aires, Argentina

IŠ ATSIMINIMŲ
Mano sveikata jau palaužta. Ją 

praradau, kai buvau tardomas ir 
kankinamas rusų enkavedistų ir ka
linamas Vladimiro kalėjime, į kurį 
buvo vežami lageriuose nepalaužti 
kaliniai.

Vladimiro kalėjime 2 nr. Sėdė
jo ir žuvo vyskupas M. Reinys. 
Man neteko su juo sėdėti vienoje 
kameroje. Apie jo žūtį man pasako
jo su juo sėdėjęs partizanas Juozas 
Armonaitis.

Aš vienoje kameroje esu sėdė
jęs su marijonu kun. Viktoru Šauk
liu, mirusiu pernai (2003 m.). Taip 
pat ten esu sėdėjęs su Hitlerio gen. 
štabo admirolu Fos, 2 m. ūgio R. 
Liuksemburg žudiku, Kvantūno 
žandermerijos generolu Kato, Man- 
džiūrijos teisingumo ministeriu 
Maino, kinų generolu Jui Džy, 
amerikiečiu laikomu vienutėje Abel 
Abat Nules, kuris buvo šaukiamas 
tik pagal numerį.

Vytautas Kluonius,
Kaunas

NEGIMUSIŲ ŽUDYMAS
Galva sukasi iš baisumo, kas 

dedasi pas mus Lietuvoje. Gal nebe 
tūkstančiai, o milijonai nužudytų 
negimusių vaikelių. Ne tik motina 
ryžtasi žmogžudystei, bet ir gydy
tojai prisideda prie negimusių nu
žudymo. Kaip jiems nesudreba ran
kos ir širdis - juk jie padaro ir kri
minalinius abortus, svarbu, kad sto- 
rėja piniginė. Kaip viena moteris 
savo pažįstamai yra sakiusi: “Kad tu 
žinotum, kiek už mano tvarto rauda 
dūšelių”. Ji - kaimietė, jau seniau mi
rusi. Ne ji viena savo namuose dary
davo kriminalius abortus.

Bet kiek bėra dorą katalikiškų 
šeimų gyvenvietėse, ant pirštų su
skaičiuotum. O mes, senesnės kar
tos žmonės, labai pergyvename - 
tylėti nebegalime. Reikia skambinti 
pavojaus varpais. Kad mano šis ra
šinys paliestų akmeniširdžų moterų 
ir merginų sąžinę. Tegul sužino vi
same pasaulyje gyvenantys lietu
viai, kas dedasi Lietuvoje. Norime, 
kad mūsų prezidentas V. Adamkus 
iškeltų tą reikalą seimui, ir būtų vi
siškai uždrausti abortai. Tiktai bus 
kriminaliniai, bet labai mažai. Kai
myninė Lenkija uždraudė abortus. 
Mat Lenkijoje daug katalikų. O pas 
mus Lietuvoje seimo vadovai ir sei- 
mūnai yra vedę net kelis kartus. 
Skaičiau spaudoje, kaip 14 ar 16 
metų mergaitė pagimdė vaiką nuo 
tikro tėvo. Tikros motinos žino ir 
mato, kaip jų sugyventinai prievar
tauja mažametes dukreles nuo 7 iki 
13 metų, vėliau jas muša ir liepia 
tylėti. . Bronė Ruginienė, 

Svidenių kaimas 
yč\y č\y<5\y> č\y
Paremkite Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A.a.Vladas Adomavičius, 86 
metų pasižymėjęs sportininkas, mi
rė rugsėjo 5 d. Sunny Hills, FL. Ve
lionis gimė 1917 m. lapkričio 20 d. 
Rusijoje. Su tėvais grįžo į Lietuvą 
1921 m., ir šeima apsigyveno Kau
ne. Mokėsi “Aušros” berniukų gim
nazijoje, brandos atestą gavo Kau
no mokytojų sąjungos gimnazijoje. 
Karinę prievolę atliko Antano Sme
tonos karo mokykloje kariūnu aspi
rantu. 1942 m. vedė Liuciją Statu- 
levičiūtę. Abu 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją o 1949 m. atvyko į JAV- 
bes ir iki pensijos gyveno Clark, 
NJ, vietovėje. Nuo gimnazijos laikų 
buvo sportininkas. Žaidė futbolą 
stalo tenisą. Europos čempionate 
1938 m. žaidė “Tauro” komandoje. 
Kaip fubolo komandos narys žaidė 
ir kitose tarptautinėse varžybose. 
Sportavo Vokietijoje, o Niujorke 
žaidė lietuvių futbolo komandoje. 
Prieš 1992 m. olimpines žaidynes 
Barcelonoje Sunny Hills vietovėje 
tarp lietuvių surinko $2,377 Lietu
vos olimpiniam komitetui ir gavo 
to komiteto įgaliotinio JAV-se Val
do Adamkaus padėką. O 1998 m. 
prezidentas V. Adamkus V. Ado
mavičių apdovanojo medaliu “Už 
nuopelnus Lietuvos sportui”. Velio
nis buvo Sunny Hills LB apylinkės 
valdybos iždininkas, keletą metų 
revizijos komisijos pirmininkas. 
Dosniai aukojo Lietuvių bendruo
menei ir kitiems lietuviškiems rei
kalams. Velionis palaidotas šalia 
žmonos, mirusios š.m. sausio 25 d., 
Kalvarijos kapinėse, Sunny Hills, 
FL. Liūdi sūnus Algis, gyvenantis 
Maitland, FL, ir brolis Leonas, gy
venantis Toronte, Kanadoje.

(Darbininkas, 2004 m., 10 nr.)

Lenkija
Šią vasarą Punske vyko trijų 

valstybių: Lietuvos, Lenkijos ir Is
panijos jaunimo stovykla, finansuo
jama Europos sąjungos. Šios sto
vyklos užsiėmimo tema - Europos 
sąjungos etninės mažumos: jų kul
tūra, papročiai ir tapatybė. Su
rengti tokią stovyklą kilo mintis 
tarp susidraugavusių Lietuvos “At
gajos” ir Ispanijos “Atlas” organi
zacijų narių. Pirmoji stovykla ivvko 
Lietuvoje, Grigiškėse, prieš viene
rius metus. Po metų šios dvi orga
nizacijos pakvietė prisijungti Len
kijos lietuvių jaunimo sąjungą. To
kiu būdu Punske susibūrė trijų vals
tybių jaunimas. Kiekviena minėtų 
organizacijų turėjo parengti trijų 
dienų programą apie savo valstybės 
mažumas. Ispanai parodė savajame 
krašte arabų, čigonų ir Pietų ameri
kiečių papročius bei gyvenimo bū
dą. Lietuviai surengė dienas apie 
žydus ir karaimus Lietuvoje. Vieti
niai Punsko lietuviai nemažai laiko 
skyrė susipažinimui su Lenkijos 
miestais bei miesteliais, Lenkijos 
istorija. Lietuvos grupės vadovė A. 
Dagytė pažymėjo, kad ši tema buvo 
labai reikalinga, kai Lenkija ir Lie
tuva įstojo į Europos sąjungą. Svar
bu parodyti, kad mes, lietuviai, esa
me tolerantiški ir gyvename demo
kratinėje valstybėje. Ispanai paste
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bėjo, kad šio užmojo temą padėjo 
atskleisti gyvenamoji vieta. Čia sto
vyklautojai galėjo aiškiai pamatyti, 
ką reiškia būti tautinės mažumos 
atstovų tikroje aplinkumoje. Pasak 
A. Dagytės, stovykla pavyko, nes 
bendrauta, kartu kurta, pažintos ki
tos kultūros. Patirti tokie subtilu
mai, kurie nepaaiškėja šiaip lankant 
kitus kraštus. Paskutinę stovyklos 
dieną padaryta išvada, kad visos 
mažumos, nepriklausomai nuo 
krašto ar gyvenimo sąlygų, trokšta 
tų pačių dalykų: pagarbos ir tole
rancijos.
(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 8-9 nr.)
Rusija

Sankt Peterburge įsteigtas lie
tuvių kultūros, švietimo ir informa
cijos centras. Sumanymą palaikė ir 
miesto valdžia, sutikusi palankio
mis sąlygomis išnuomoti patalpas 
netoli Rūmų aikštės. Šiose patalpo
se remonto darbus atliko statybos 
bendrovė “Aukštuminė statyba” iš 
Vilniaus. Reikėjo naujai ir patalpas 
perplanuoti. Šį darbą atliko Sank 
Peterburge gyvenantis R. Lisaus
kas. Įrengta salė parodoms, susitiki
mams, minėjimams, patalpos litua
nistinei mokyklai su kompiuterių 
klase. Šiais mokslo metais mokosi 
70 vaikų ir suaugusių. Taipgi įreng
tos patalpos ir bibliotekai. Knygas 
nupirko Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie Lietuvos vy
riausybės. Katalogizavimo darbus 
padėjo atlikti Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus bibliotekos 
darbuotojai. Remonto darbai su vi
sa įranga ir baldais kainavo 500,- 
000 litų, kuriuos paskyrė Lietuvos 
vyriausybė, ministerio pirmininko 
A. Brazausko rūpesčiu. Pastarasis 
pasveikino Sankt Peterburgo lietu
vių bendruomenę Kultūros, švieti
mo ir informacijos centro atidary
mo proga. (Dirva, 2004 m., 33 nr.)
Australija

Pastarųjų trijų mėnesių lai
kotarpiu įvyko trys Adelaidės lie
tuvių susirinkimai. Adelaidės LB 
apylinkės susirinkime išrinkta nau
ja valdyba. Ji tikisi iš bendruome
nės narių gauti savo veiklai realios 
paramos. Antrame “Caritas Ine.” 
organizacijos, kuri rūpinasi lietuvių 
parapijos reikalais, susirinkime ti
kėtasi, kad dalyvaus nemažai jau
nosios kartos žmonių ir bus į valdy
bą galima išrinkti naujus narius, nes 
senesniųjų eilės retėja. Bet taip ne
įvyko. Parapijos klebono praneši
mu, jungtuves, krikštynas labai vir
šija mirusiųjų skaičius, taipgi ma
žėja ir šventovę lankančių skaičius. 
Į “Caritas Ine.” bei parapijos tarybą 
perrinkti tie patys asmenys, neatsi
radus nė vieno naujo kandidato įvy
ko ir Adelaidės lietuvių sąjungos, 
kuri administruoja Lietuvių namus, 
susirinkimas. Taipgi negausus - ir 
tie patys veidai. Nuspręsta padaryti 
pakeitimų įstatuose ir tikimasi, kad 
sumažės valdžios mokesčiai. Iš vi
so susirūpinta Lietuvių Namų liki
mu, kai išlaidos viršija pajamas. 
Buvo siūlymų parduoti juos ir 
pirkti pigiau mažesnes patalpas.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 39 nr.)
J.Andr.
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Premijuoti moksleivių rašiniai 
Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo vadovybės 
paskelbtame konkurse laimėję premijas B grupės 
moksleivių rašiniai. Jų užduotis buvo - parašyti 

pasaką arba eilėraštį pradinukams

Kaip atsirado 
paparčio žiedas

Labai labai seniai, neatme
namais laikais, kai pagoniškas 
tikėjimas buvo, gyveno viename 
Dievo užmirštame kaimelyje 
mergytė vardu Onytė. Ji buvo 
be galo gera ir dieviškai graži; 
taip pat ji buvo labai darbšti: 
dirbo už keturis. Vienintelis trū
kumas jos buvo - neturtas, ji bu
vo labai neturtinga, gyveno lūš
nelėje su savo žemdirbiu tėvu. 
Kadangi ji buvo labai neturtin
ga, tai neturėjo gražių drabužių, 
skarelių. Dėl jos neturto su ja 
niekas nenorėjo draugauti. Bet ji 
nesijautė vieniša - ji eidavo pasi
vaikščioti į mišką, draugavo su jo 
gyventojais, pasidalindavo su žvė
rimis paskutiniu duonos kąsniu.

Štai atėjo Joninių šventė, 
visi prisiiinksminę, prisipynę 
vainikų, prisišokinėję per laužą, 
nutarė ieškoti stebuklingo kati
nėlio - Murkio. Sakė senoliai: 
“Jei surasit Murkį jis išpildys 
tris jūsų svajones”. Katinėlis bu
vęs labai gražus: kailis auksinių 
ir sidabrinių šerių, akys deiman
tinės, Taigi visi išlėkė ieškoti 
Murkio, visi naršė brūzgynus.

Nuėjo ir mūsų Onytė, o ka
čiukas ją daugybę kartų jau bu
vo matęs miške. Ji visada dirbo 
arba padėjo miško žvėreliams, 
todėl Murkis ją labai mylėjo. Ir 
nutarė Joninių naktį pasirodyti. 
Eina Onytė ir girdi, lyg visas 
kaimas katinais murktų: mrr, 
mrr, mrr...

Onytė jį pamačiusi net žadą 
prarado. Tarėjai katinėlis:

- Mergyte Onyte, sakyk, ko 
nori, aš išpildysiu.

Mergytė pasimetusi atsakė:
- Nieko man nereikia, ir 

taip man gerai. Dirbu ir mano 
siela ilsisi, iš bado nemirsiu.

Katinėlis jai murkia:
- Mergyte, tekėk už manęs, 

aš tavimi rūpinsiuos...
Onytė atsakė:
- Gerai, tekėsiu.
Nusivedė ją katinėlis į mažą 

namelį:
- Čia mes gyvensim, - sako 

jis mergytei.
Taip ir ėjo laikas, Onytė 

tvarkėsi namuose, klausėsi kati
nėlio murkavimų. Po kiek laiko 
ji ir pamilo katinėlį - labai jau 
jis švelnus ir rūpestingas buvo... 
Paėmė ir pabučiavo jį naktį. Ir... 
o stebukle! Virto katinėlis prin
cu, o jo namelis - pilimi. Pamilo 
jie vienas kitą dar stipriau ir to
liau gražiai gyveno.

Kartą princas sako:
- Dabar Murkio nebėra, rei

kia man žmonėms palikti tokį 
stebuklingą žiedą. Mostelėjo jis 
ranka, ir atsirado stebuklingas 
paparčio žiedas.

Nuo to laiko žmonės ir ieš
ko paparčio žiedo, galvodami, 
kad jis jiems daug laimės atneš.

Ieva Statino, 13 metų,
Rimdžiūnų lietuviškoji mokykla, 

Astravo raj., Gardino sr., 
Gudija 

Moksleivę ruošė mokytoja 
V. Dilkienė 

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

Šuo ir katinas
Gyveno kartą senis ir senė. 

Jie turėjo katiną ir gražų gražų 
šunį. Katinėlį labai mylėjo sene
lė, o šunį - senelis. Senelis ir se
nelė visada ginčydavosi, kieno 
gyvūnas geresnis ir gražesnis. 
Senelė sakydavo:

- Ką tavo šuo daro? Mano 
katinas troboje nors peles gaudo!

Senelis atsakydavo:
- Jeigu ne mano šuo, kas ta

da saugotų namus nuo vagių?
Katinas su šuniu taip pat 

pykdavosi. Katinas erzindavo 
šunį:

- Man tai gera naktį - susi- 
rangau ant šiltos krosnies ir mie
gu, o tu šąli savo būdoj!

Šuo neklausydavo katino ir 
patyliukais norėjo, kad jis čia 
negyventų.

Vieną kartą katinui šovė į 
galvą mintis išvaryti šunį iš na
mų, nes jis norėjo vienas su se
neliais gyventi, norėjo, kad tik jį 
visi girtų. Tik reikėjo gudriai tai 
padaryti. Tada katinas ir sako 
šuniui:

- Gal eime mes su tavimi, 
pabėkim iš šitų namų. Mums čia 
visada reikia dirbti: man gaudyti 
peles, o tau - saugoti namus.

Šuo atsakė:
- Ne, nenoriu bėgti. Čia se

nis mane gerai maitina, o kur ki
tur bus šalta, ir kur mes valgį ra
sime?

Katinas jam atsakė:
- Aš ten turiu daug draugų. 

Jie mums padės, pamaitins.
Sutiko šuo, bet iškėlė sąlygą:
- Na, gerai, eisiu. Tik tu pir

mas nueik - jei tave priims, pa
maitins, tai ir mane tada pasi
imsi.

Katinas supyko - neišėjo 
šunį apgauti. Bet jis išėjo, nors 
ir labai bijojo - juk draugų netu
rėjo, tiesiog melavo šuniui.

Praėjo trys dienos, o katino 
kaip nėr, taip nėr. Senė jau ne
bežino, ką daryti - niekur katino 
neranda. Pradėjo ji verkti, tada 
šuniui pagailo senelės, nors ji ir 
nemylėjo šunio. Jis nusprendė 
jai padėti.

Kai jau visi užmigo, šuo iš
bėgo ieškoti katino. Buvo žie
ma, šalta. Šuo vis lakstė ir kvie
tė katiną. Ilgai ieškojo, kol pa
galiau rado toli nuo namų, gu
lintį po beržu. Katinas buvo nu
vargęs, alkanas, sušalęs. Tada 
šuo ir sako katinui:

- Katinėli, tai aš, kelkis!
Katinas atmerkė akis ir pa

matė šunį:
- Atsiprašau, šuneli, kad aš 

taip su tavim pasielgiau. Aš no
rėjau tave iš namų išvilioti, o 
dabar pats va šąlu.

- Nieko, aš taip pat tavęs 
nemylėjau, bet dabar tikrai susi- 
draugausim.

Tada šuo atnešė katiną na
mo, ir senė labai apsidžiaugė. 
Paėmė katiną ant rankų, paglos
tė, apkabino, po to pamaitino. Ir 
pasakėji šuniui:

- Šuneli, atsiprašau, kad 
taip tavęs nemylėjau, dabar jau 
mylėsiu taip, kaip katiną.

- Šuo apsidžiaugė, o senelis 
taip pat pamilo katiną. Taip ir 
susidraugavo katinas su šuniu, 
šuo su katinu. Senė pamilo šunį, 
o senis - katiną.

Angelika Bublevičiūtė,
12 metų, 

Rimdžiūnų kaimas, Astravo raj., 
Gardino sritis, Gudija 

Moksleivę ruošė lietuvių k. ir 
literatūros mokytoja V. Dilkienė

Birutė Nagienė, Monika Jonynienė, Julija Švabaitė-Gylienė - trys bičiulės literatūros mylėtojos, susitikusios
Otavoje 2004 m. spalio mėn. Nuotr. A. Karkienės

“Dešimtmetis su Mariaus Katiliškio vardu”
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□ KULTŪRINE VEIKLOJE

Miela mama, močiute, tetule 

MARYTE ŠELMIENE, 
sveikiname

Jus garbingo ir iškilaus 90-jo jubiliejinio gimta
dienio proga. Linkime stiprios sveikatos, giedrių 
dienų ir neišsenkančios energijos bei entuziazmo, 
kuriais mes, Jūsų šeima, ir artimieji nenustojame 
žavėtis ir semtis įkvėpimo.

Jūsų vaikai - Banguolė ir Jaunutis, marti 
Živilė, vaikaičiai Indrė ir Dainius su žmona Me
linda, provaikaitės Agnė ir Filomena, dukterėčia 
Monika, vyras Arūnas ir vaikai Robertas ir Ieva.

Artimieji Lietuvoje - 
sesuo Ona, dukterėčia Dalia 

ir vyras Vilius

VITALIJA KAZILIONYTĖ
Šių metų rugsėjis tapo svar

bios kultūrinės datos ženklu: 
prieš dešimt metų, 1994 m. rug
sėjo 14 d. Pasvalio bibliotekoje 
vykusių iškilmių metu oficialiai 
paskelbta, kad nuo šiol bibliote
ka vadinsis Mariaus Katiliškio 
vardu, rajono valdytojo potvar
kis, suteikiantis teisę bibliotekai 
vadintis šiuo vardu, pasirašytas 
tuomet laikinai ėjusio rajono 
valdytojo pareigas Marijono Ža- 
gūnio rugpjūčio 22 d.

Dešimtmetis su Mariaus 
Katiliškio vardu - riba, verčianti 
atsigręžti atgal, verčianti susi
mąstyti: kokia atsakomybė buvo 
prisiimta už tą vardą, už po juo 
slypintį žmogų, už jo atminimą, 
už pačią istoriją. Toks susimąs
tymas ir buvo sudėtas nedide- 
lian bibliotekos parengtan leidi- 
nėlin Dešimtmetis su Mariaus 
Katiliškio vardu. Jame keletas 
žvilgsnių tolimesnėn ir artimes- 
nėn praeitin: pirmiausia - kas 
buvo (ir išlieka) Marius Katiliš
kis Pasvaliui ir kuo Pasvalys ta
po jam, ir per dešimtmetį vykę 
Mariaus Katiliškio sugrįžimai 
Pasvalin - bibliotekos premija, 
Mariaus Katiliškio skaitymai, 
atminimo kambarys, atminimo 
lenta, kelionės jo gimtosiomis 
vietomis.

Dešimtmetis su Mariaus 
Katiliškio vardu pasirodė kaip 
tik tą dieną, kai bibliotekoje 
rugsėjo 17 d. vyko aštuntieji 
Mariaus Katiliškio skaitymai, 
skelbiantys jau vienuoliktųjų 
metų pradžią. Šiuo renginiu pra
dėta švęsti graži dešimtmečio 
sukaktis.

Renginiui vadovavusi bib
liotekos direktorė Danguolė 
Abazoriuvienė sugrąžino minti
mis į 1941-1944 metų Pasvalį, į 
Mariaus Katiliškio darbo Pasva
lio viešojoje valstybinėje biblio
tekoje laiką, apžvelgė dešimties 
metų kelią; seimo narys Alfon-

Atsiųsta paminėti
LIETUVOS EVANGELIKŲ 

BAŽNYČIOS. Istorijos metme
nys. Sudarė Arthur Hermann. Re
dagavo Loreta Urtė Urbaitė, Marius 
Daškus, Laima Patriubavičienė. Iš
leido UAB “Baltos lankos” (Lais
vės pr. 115a-54, Vilnius 2022). Ti
ražas - 1500 egz. Vilnius, 2003 m.. 
464 psl. Tai sudėtinis veikalas. Ja
me rašo: Wilhelm Kahle, Ingė Luk
šaitė, Aldona Prašmantaitė, Arthur 
Hermann, Marija Gražina Slavė
nienė.

LIETUVIŲ GODOS, 2004 m. 
liepa, nr. 7(130)- ir rugpjūtis, nr. 8 
(131). Redaktorė - Marija Šaknie- 
nė. Spausdino akcinė bendrovė 
“Spauda” (Laisvės pr. 60, Vilnius 
2056).

Albinas Slavickas, KNYG
NEŠIO KELIAS. Poema. Redak
torius - Robertas Keturakis. Vir
šelis ir maketas - Ingos Grigaliu- 
vienės. Leidykla - Naujasis lankas. 
Tiražas - 300 egz. Kaunas, 2004 
m., 36 psl.

LITUANISTIKA, 2004 m., nr. 
1, 2, 3. Redaktorės - A. Gapsevi- 
čienė, A. Juškaitė. Dailininkas - A. 
Ladyga. Leidėjas - Lietuvos mokslų 
akademija (Gedimino pr. 3, Vilnius 
LT-01103). Tiražas - 250 egz. Per 
metus išeina keturi numeriai.

XVIII-XIX LIETUVIŠKOJI 
RELIGINĖ PROZA. Iš senosios 
Lietuvos literatūros. Chrestomati
ja. Parengė: Ramunė Bleizgienė, 
Nomeda Gaižiūtė, Rita Pilkauskai- 
tė, Vaidas Šeferis. Redagavo Graži
na Indrišiūnienė. Išleido Vilniaus 
universiteto leidykla. Spausdino 
Vilniaus universiteto leidyklos 
spaustuvė (Skapo g. 7, Vilnius LT- 
2734). Vilnius, 2003 ., 167 psl.

Marius Katiliškis Pasvalio bibliote
koje. Nuotrauka iš leidinėlio “De
šimtmetis su Mariaus Katiliškio 
vardu”

sas Pulokas džiaugėsi, kad jam 
prieš dešimt metų teko garbė 
įteikti bibliotekai vardo suteiki
mo regalijas.

Visų susirinkusiųjų dėmesį 
sutelkė Žagarės vidurinės mo
kyklos moksleivių paruošta lite- 
ratūrinė-muzikinė kompozicija 
-jų skaitomi Mariaus Katiliškio 
jaunystės dienų eilėraščiai, 
smuiko melodija atvėrė kelią 
akademinei renginio daliai.

Svarbiausia Pasvaliui tebėra 
praėjusiais metais išleista neti
kėtai atsiradusioj i M. Katiliškio 
knyga Seno kareivio sugrįžimas, 
tad Skaitymų metu daugiausia ir 
buvo kalbama apie ją. Literatū
ros tyrinėtoja dr. Dalia Striogai
tė bibliotekon susirinkusiems 
moksleiviams, mokytojams, kul
tūros darbuotojams, svečiams iš 
Žagarės įtaigiai pristatė M. Kati
liškio jaunystės laikų brandžiau
sią kūrybą, sudėtą pirmajan no
velių rinkinin Pasvalyje, dirbant 
viešosios valstybinės bibliote
kos vedėju, analizavo novelę 
Vasaros dainelė.

Šiaulių rajono literatūros 
muziejaus Naisiuose įsteigėja, 
buvusi muziejaus vedėja Birutė 
Stumbrienė, su kuria biblioteką 
jau dešimt metų sieja glaudūs 
ryšiai, atvykusi kartu su dabarti
ne muziejaus vedėja Rita Žu
kauskiene, atsivežė turbūt bran
giausią per gyvenimą sukauptą 
turtą - M. Katiliškio laiškus, ra
šytus jai 1977-1979 metais. 
Vaizdžiai prisiminė tuos laikus, 
kai su M. Katiliškiu apie jo gy
venimą - vaikystę, jaunystės 
metus - ir kūrybą kalbėdavosi 
laiškais.

Po akademinės dalies vyko 
bibliotekos premijos už geriau
sius rašinius M. Katiliškio kūry
bos tematika ir už originaliąją 
kūrybą įteikimas moksleiviams 
ir studentams. Tai jau aštuntasis 
premijos įteikimas. Šiemet pra
džiugino graži naujovė: rašinius 
konkursui pateikė ir Žagarės vi
durinės mokyklos, ir Joniškio 
“Aušros” gimnazijos, ir Skaist
girio vidurinės mokyklos moks
leiviai. Prasminga, kad į kon
kursą įsilieja kūrybinės jėgos iš 
gimtojo M. Katiliškio krašto.

Publicistikos srityje nepra
lenkiama buvo jaunoji kūrėja 
Justina Vaitkevičiūtė, Joniškėlio 
G. Petkevičaitės-Bitės vidurinės 
mokyklos moksleivė, savo dar
bą pavadinusi Linkėjimai: esė. 
Jai skirta pirmoji vieta ir leidyk
los “Danielius” premija.

Pirmosiomis vietomis origi
nalioj kūryboj įvertintos prozą 
pasirinkusi P. Vileišio gimnazi
jos moksleivė Ilona Bartkevičiū
tė (novelės), poeziją - Kauno 
technologijos universiteto I kur
so studentė Sandra Kisieliūtė. 
Visos trys tapo šiųmetinio kon
kurso laureatėmis.

Neliko be apdovanojimų ir 
dalyvių iš Joniškio rajono kūry
ba: Joniškio “Aušros” gimnazi
jos moksleivio Simono Ben- 
džiaus siaubo apysaka Miškas 
įvertinta antrąja vieta ir premija. 
Specialiu bibliotekos prizu ap
dovanota už originalumą Žaga
rės vidurinės mokyklos mokslei
vė Laura Pamparaitė, pasirinku
si poeziją, taip pat Joniškio ra
jono Skaistgirio vidurinės mo
kyklos moksleiviai už darbą 
Šeštokų sakmės.

Specialia leidyklos “Danie
lius” pinigine premija už filoso
finį pradą kūryboje apdovanotas 
Tomas Taškauskas, P. Vileišio 
gimnazijos moksleivis. Dar pen
ki šios gimnazijos moksleiviai 
“nuskynė” antrąsias ir trečiąsias 
vietas publicistikos, prozos, po
ezijos srityse. Už publicistikos 
darbus antra vieta paskirta Edi
tai Žurumskytei, trečioji - Gre
tai Magelinskaitei; jaunieji poe
tai Rasa Tuskėnaitė ir Tomas 
Taškūnas dalijosi antrąja ir tre
čiąja vietomis; jaunajai prozi
ninkei Monikai Jakubonytei už 
noveles skirta trečioji vieta.

Premijos mecenatai šįkart 
buvo Kanadoje gyvenanti Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė, poeto Hen
riko Nagio žmona, savo ir sū
naus Gintaro šeimos vardu at
siuntusi 200 dol. paramą biblio
tekai - kaip neseniai mirusio M. 
Katiliškio sūnaus Sauliaus prisi
minimą. ir leidyklos “Danielius” 
savininkas kraštietis žurnalistas 
Danielius Mickevičius. Nuošir
dus ačiū jiems.

Renginio pabaigoje laukė 
dar vienas dvasios pakylėtumas
- Panevėžio konservatorijos stu
dentų koncertas.

Aštuntieji skaitymai kol kas 
tik kukli pradžia nueito dešimt
mečio su Mariaus Katiliškio 
vardu minėjimų. Vardas įparei
goja būtiniems svariems dar
bams, laiko antspaudas - dešimt
- ragina pasukti į gilesnį, mo
dernesnį, originalesnį tobulesnį 
kelią. Todėl dar šių metų lapkri- 
tį-gruodį numatyta surengti 
mokslinę konferenciją, vėliau 
išleisti straipsnių rinkinį pa
rengtą pagal pranešimus, per vi
są dešimtmetį M. Katiliškio mi
nėjimuose skaitytus literatūros, 
mokslo, meno, kultūros žmonių.

Kompozitorius Vytautas Bar
kauskas, 2003 metų Valstybi
nės premijos laureatas, buvo 
pakviestas pristatyti savo muzi
ką spalio 2-7 d.d. į vykusiame 
trečiajame tarptautiniame ka
merinės muzikos festivalyje 
Olandijos Schicrmonnikoog 
miestelyje. Festivalio koncer
tuose keturi jo kū riniai buvo at
liekami užsienio muzikų iš 
Prancūzijos, Japonijos, Olandi
jos, Vokietijos. Šie kūriniai: 
Partita smuikui solo, ciklas for
tepijonui keturiomis rankomis 
Žiema 1982, du monologai altui 
solo ir fortepijoninis trio Modus 
Vivendi. Festivalio uždarymui 
spalio 7 d. skambėjo pasaulinė 
premjera kūrinio Lune A L’au- 
be D’ete {Mėnulis vasaros auš
roje') koloratū riniam sopranui ir 
aštuonioms violončelėms, kurią 
kompozitorius parašė specialiu 
festivalio užsakymu, panaudo
damas šiuolaikinio prancūzų 
poeto Philippe Jacottet žodžius. 
Sudėtingą vokalo partiją atliko 
Paryžiuje gyvenanti kanadietė 
solistė Karen Wierzba.

V. Barkausko muzika Olan
dijoje atliekama nebe pirmą 
kartą. Prieš dešimtmetį Ams
terdamo Gewandhaus salėje 
kompozitoriaus Koncertinę siū
tą violončelei ir fortepijonui at
liko violončelininkas Davidas 
Geringas ir pianistė Goldą 
Vainberg-Tatz. Šiais metais 
kompozitoriaus V. Barkausko 
kūriniai skambėjo septyniuose 
Lietuvos ir užsienio muzikos 
festivaliuose, tarp jų trys prem
jeros: birželį Vilniaus festivaly
je pasaulinė premjera Duo con- 
certante smuikui, altui ir orkest
rui, liepą - Thomas Mann festi
valyje skambėjo Vasara 2004. 
Nida styginių kvartetui ir spalį 
Olandijoje. Kitų metų pavasarį 
kompozitoriaus laukia tolima 
kelionė į Tokijo festivalį, kur 
bus atliktas jo kū rinys Duo con- 
certante, dedikuotas japonų dip
lomatui Chiunc Sugihara, II Pa
saulinio karo metu gyvenusiam 
Kaune ir išgelbėjusiam tūkstan
čius Lietuvos žydų.

Vilniaus mažasis teatras sa
vo penkioliktąjį sezoną pradėjo 
gastrolėmis Kroatijos sostinėje 
Zagrebe, tarptautiniame Pasau
lio teatro festivalyje pristatę Ri
mo Tumino Maskaradą. Per 
septynetą Maskarado gyvavimo 
metų buvo aplankyta jau arti 
trisdešimties tarptautinių festi
valių. Kiti šio jau garsėjančio 
festivalio švečiai - vokiečių ir 
prancūzų teatro pažiba rež. Lu
cas Bondy, rusų režisierius 
Piotr Fomenko, gruzinų rašyto
jas, lėlininkas, skulptorius, teat
ro ir kino režisierius Rezo Gab- 
riadze, teatro akiplėša ir provo
katoriumi tituluojamas prancū
zas rež. Francois-Michel Pesen
ti, ukrainietis rež. Andrėj Žol- 
dak, na ir “lietuvių teatro ste
buklo” atstovas Rimas Tumi
nas. Grįžęs iš Kroatijos, Vil
niaus mažasis teatras kvietė žiū
rovus į dviejų dalių Mariaus 
Ivaškevičiaus Madagaskaro prem
jerą ir į naująjį Ramunės Kudz- 
manaitės spektaklį Trys aukštos 
moterys pagal Edward Albee 
pjesę. Šie spektakliai vyko Vals
tybinio jaunimo teatro patalpo
se, nes teatras Gedimino pros
pekte remontuojamas.

Vilniaus universiteto 425 
metų jubiliejus pagimdė žurna
lą Spectrum. Žurnalo tikslas 
parodyti visuomenei, ką veikia 
VU mokslininkai, tyrinėtojai, 
studentai ir supažindinti su nau
jausiais bei į domiausiais jų pa
siekimais. Spalvotą 45 puslapių 
žurnalą leidžia VU Informaci
jos ir ryšių su visuomene sky
rius. Pirmajame numeryje pa
teikiami VU rektoriaus akade
miko Benedikto Juodkos, Sena
to pirmininko profesoriaus Vy
ginto Broniaus Pšibilskio, Isto
rijos fakulteto profesoriaus Al
fredo Bumblausko ir ilgamečio 
VU rektoriaus akademiko Jono 
Kubiliaus pasisakymai jubilie
jaus proga. Daug į domios in
formacijos skaitytojai turėtų 
rasti į vairiuose žurnalo sky
riuose, kaip Paveldas, Tyrinėji
mai, Lietuva ir pasaulis, Žvilgs
nis, Alumnai, Knygos, Akademi
nės istorijos, Perspektyva. Žur
nalą ateityje planuojama leisti 
kas tris mėnesius.

Tauragės rūmų ansambly
je, vadinamame Tauragės pili
mi, baigti rytinio bokšto restau
ravimo darbai. Ši pilis, pastatyta 
1847-1864 metais, laikoma vie
ninteliu Lietuvoje pastatu, pri
menančiu XVI-XVII š. ribos 
renesansines pilis. Restauravi
mo darbų metu buvo sutvarkyti 
fasadai, restauruotos išorinės 
durys, laiptai, atlikta vidaus pa
talpų apdaila, į rengtos ąžuoli
nės pakopos. 2001 metais buvo 
atremontuotas pietinis pilies 
bokštas: restauruotas suirę s iš
orės sienų ir kuorų plytų mū
ras, atnaujintas tinkas, apskar- 
dinti kuorai, į rengta lauko ak
mens nuogrinda, suremontuoti 
išorės laiptai, viduje sudėta ke
ramikinių plytelių danga, į sta
tyti langai, pirmajame aukšte 
sudėtos metalinės grotos. Anot 
projekto autorės, architektės 
Astos Meškauskienės, dar šie
met buvo pradėti stogo, tvoros 
ir kitų fasadų tvarkymo darbai.

Vilniaus dailės akademijos 
galerijoje “Akademija” rugsėjo 
pabaigoje buvo pristatyta dvyli
ka geriausių VDA studentų 
projektų iš skulptūros, archi
tektu ros, fotografijos, videome
no, tekstilės, dizaino ir juvclyri- 
kos sričių, į gyvendintų praėju
siais metais. Laimėtojams pini
gines premijas po 1,500 Lt sky
rė bankas “NORD/LB Lietu
va”, su kuriuo VDA pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį . Su
tarties tikslas - skatinti jaunųjų 
dailininkų kūrybingumą ir pro
fesionalumą, padėti į gyventi jų 
sumanymus. Laimėjusių pro
jektų autoriai: Ona Akstinaitė, 
Julija Basevičiūtė, Agnė Bisky- 
tė, Ugnė Blažytė, Ieva Ciučiur- 
kaitė, Dainius Dapkevičius, 
Rokas Kilčiauskas, Tomas Ma- 
tišauskis. Rokas Petruškevičius, 
Jurga Radžiuvienė, Laura Sta- 
siulytė ir Vilius Vanagas. VDA 
fakultetuose Vilniuje, Kaune, 
Telšiuose bei Klaipėdoje studi
juoja beveik 2,000 studentų, 50 
dailėtyros doktorantų ir meno 
aspirantų. Jiems dėsto apie 250 
dėstytojų ir mokslininkų. Stu
dentai gali pasirinkti studijas iš 
40 skirtingų meninių programų 
bakalauro ir magistrantu ros 
laipsniams į sigyti. g.k.

sūnūs Ben Giedraitis ir visa šeima

v tikiname
ADELĘ GIEDRAITIENĘ 
švenčiančią 75-ąjį gimtadienį, 

2004 m. gruodžio 6 d. 
Linkime sveikatos ir ilgiausių metų.

Dukra Donna Soule,

Simono Daukanto bareljefas Vilniaus arkikatedroje Nuotr. I. Ross

(ELTOS, Dclfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
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 65milijonus dolerių

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

taupymo sąsk.......................0.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind................................. 1.00%

Asmenines paskolas 
nuo................... 5.25%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................4.30%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.20%
4 metų........................5.50%
5 metų........................5.60%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

f ft JUMS TIK 
KAINUOS

3V2%
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

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.

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

MARGUTIS Parcelsy I' ' y
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042 
tek •

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
SQOO* SQ00*
t»0ff for 1 parcel O off

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

Anapilio mergaičių (iki 12 m. amžiaus) krepšinio komanda, ŠALFASS 
žaidynėse laimėjusi bronzos (III vietą) medalį. I eilėje: Rasa Aleknevičiūtė, 
Joana Ažubalytė, Monika Šlykaitė, Daina Vilkelytė, Viltė Grigutytė. II 
eilėje: teisėjas, Rūta Rėkutė, Linas Šlyka (treneris) Nuotr. B. Rėkaus

kanapos ĮvykiAi
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

įvairių senoviškų planų. Jis yra 
pasiryžęs įvesti visuotinę vaikų 
priežiūros sistemą. Tikisi, kad 
šiame susitikime padarytos išva
dos leis jam gruodžio mėnesį 
tartis su provincijų ir teritorijų 
ministeriais ir pasiūlyti tam rei
kalui planą. Projektui federacinė 
valdžia yra numačiusi penkis bi
lijonus dolerių per ateinančius 5 
metus. Opozicija nemano, kad 
bus kokios naudos iš tų pokal
bių, jei federacinė valdžia šiam 
projektui neteiks tinkamesnės fi
nansinės paramos, kuri turėtų 
būti bent vienas nuošimtis ben
dro vidaus produkto, arba 10 
kartų didesnė nei vyriausybės 
siūloma suma.

Darbo ministcris Joe Fon
tana yra pasiruošęs perrašyti 
darbo kodeksą. Tam reikalui su
darė keturių asmenų komisiją, 
kuri mėgins patyrinėti darbovie
tės ir socialinio gyvenimo santy
kiavimą, darbo valandų ir atos
togų ilgį, minimalų atlyginimą 
federacinės valdžios tarnauto
jams, sveikatos apsaugos ir sau
gumo darbovietėje reikalus, at
leidimo iš darbo nuostatus ir 
kitus klausimus. Federacinės 
valdžios žinioje yra tik apie 
pusantro milijono tarnautojų, 
kas sudaro apie 10% visos darbo 
jėgos Kanadoje, tačiau provinci
jų valdžios dažnai vadovaujasi 
federacinės valdžios darbo ko
deksu, kuris neturėjo stambes
nių pakeitimų nuo 1965 m. 
Simon Fraser universiteto istori
kas Mark Leier nemato, kad ši 
komisija ras ką nors naujo, kas 
dar nebuvo bandyta praeityje. 
Svarbiausia kalbėtis ne su 
darbdaviais, bet su darbo unijo
mis ir tais darbininkais, kurie 
joms nepriklauso ir neturi jokios 
užuovėjos darbovietėse. Darbo 
ministeris yra susirūpinęs, kad 
Kanada įsileidžia per mažai imi
grantų ir spėlioja, kad per 10-15 
metų kraštas patirs didelį darbo 
jėgos trūkumą.

Įsigaliojo naujas Ontario 
vyriausybės potvarkis, pagal 
kurį nuo š.m. lapkričio 1 d. On
tario provincijos gyventojai 20- 
64 metų amžiaus turės mokėti 
už kiekvieną akių patikrinimą 
60-120 dol. Asmenys, kurie turi 
glaukomą ar serga cukraus liga, 
galės ir toliau naudotis sveikatos 
draudimo patarnavimais. Sis po
tvarkis buvo priimtas buvusios 
vyriausybės, todėl dabartinė ne
sijaučia esanti kalta dėl sveika
tos draudimo susiaurinimo.

Prieš porą metų moteris, 
dirbanti Kanados pasų įstaigoje, 
pavogė dėžėse laikomus 246 ne
užpildytus pasus. Naudodama mo
tociklininką vaizduojantį saugu
mietį, policija greit sugavo du 
vyrus, kurie mėgino parduoti 
193 dar į juodą rinką nepateku
sius pasus už 50,000 dolerių. 
Kanados pasai dėl tam tikrų įs
paudų ir apsaugos įrašų yra sun
kiai padirbami, todėl tikri ir dar 
neužpildyti pasai turi didelę ver
tę juodoje rinkoje. Kanados imi
gracijos punktuose tie pasai bū
tų greitai atpažinti, nes pasų nu
meriai jau buvo įtraukti į vogtų 
pasų sąrašą, tačiau kitose valsty
bėse jie galėjo būti panaudoti 
kaip legalūs asmeniniai doku
mentai. Nusikaltėliai nubausti 
laisvės atėmimu trims metams.

Gynybos departamentui bus 
skiriamos naujos lėšos net nesu
laukus išlaidų peržiūros. Gyny
bos ministeris Bill Graham ne
mano, kad federacinė valdžia 
yra priklausoma nuo parlamen
to, kai yra liečiami gynybos 
klausimai ir tarptautinės sutar
tys, tačiau ministeris pirmininkas 
pradėjo pokalbius su opozicijos 
partijų pirmininkais, kurių pažiū- 
įtof į JAV užsienių politiką ski
riasi, ypač Azijos kraštų atveju.

Dėl karvių ligos Kanados 
galvij'ų augintojai prarado dau
giau kaip du bilijonus dolerių. 
Gyvų galvijų eksportas į JAV 
nutrūko 2003 m. gegužės mėne
sį, ir sienos atidarymo nemano
ma sulaukti iki JAV prezidento 
rinkimų. Kanados žemės ūkio 
ministeris Andy Mitchell yra 
pažadėjęs finansinę paramą nu- 
kentėjusiems galvijų auginto
jams, tačiau neatrodo, kad ji 
sieks laukto vieno bilijono dole
rių. Paskutinės galvijų registra
cijos duomenimis, kuri vykdo
ma nuo 1920 metų, Kanadoje 
yra rekordinis 17 milijonų galvi
jų skaičius.

Paskutinė anglies kasykla 
Nova Scotia provincijoje buvo 
uždaryta 2001 m. Valstybės 
“(Crown) Cape Breton Develop
ment” korporacija bylinėjosi su 
angliakasių unija, kuri reikala
vo, kad pensijų fonde esąs 40 
milijonų dolerių perteklius būtų 
paskirstytas tarp 6,000 buvusių 
angliakasių. Angliakasiai šią by
lą laimėjo, tik dar neaišku, kaip 
tie pinigai bus išdalinti ir kada. 
Korporacija nežada apeliuoti teis
mo sprendimo. A.V.

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

PACE LAW FIRM
Mūsų naujas adresas nuo rugpjūčio 30 d.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

SPORTAS
Žinios iš Lietuvos
- Muzikiniame teatre buvo iš

kilmingai paminėtas “Žalgirio” krep
šinio klubo 60 metų jubiliejus. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus, Seimo pirmi
ninkas A. Paulauskas, Kauno meras 
A. Garbaravičius, Eurolygos direk
torius Ch. Bartomej, kiti Eurolygos 
pareigūnai, daugelio Europos bei 
Lietuvos krepšinio klubų vadovų ir 
daug svečių bei buvusių žaidėjų. 
Sveikindamas “Žalgirį”, preziden
tas V. Adamkus kalbėjo: “Žalgiris” 
turi milžinišką įtaką augančiai kar
tai, formuodamas patriotizmą ir 
meilę tautai. “Žalgirio”Iaimėjimai 
sujungia tautą. Krepšinis buvo vie
nijanti jėga, kurios negalėjo įveikti 
joks okupantas”. A. Paulauskas pa
dėkojo “Žalgiriui” už tautos vieniji
mą ir už tai, kad išmokė pasaulį tar
ti žodį “Lietuva”. Buvo paskelbti 
geriausi buvę ir dabartiniai krepši
ninkai: Stanislovas Stonkus, Kazys 
Petkevičius, Stepas Butautas, Ro
mualdas Venzbergas, Algirdas Lin
kevičius, Modestas Paulauskas, Ser
gėjus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis, 
Valdemaras Chomičius, Saulius 
Štombergas, Tajus Ednis ir Arvydas 
Sabonis. Geriausiais treneriais pri
pažinti Vladas Garastas ir Jonas Kaz
lauskas. Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinis direktorius 
V. Nėnius įteikė A. Saboniui ordiną 
su grandine “Už nuopelnus Lietuvos 
sportui”, “Čia ne man, o “Žalgiriui”, 
- priimdamas pasakė A. Sabonis. V.P.

Skautų veikla
• Spalio 26 d. įvyko skautinin- 

kių-skautininkų sueiga J. ir K. Ba
tūrų namuose. Buvo nutarta pado
vanoti Muziejaus bibliotekai knygą 
“Lietuvių skaučių seserija H”. Per
nai draugovė paaukojo $200 (JAV) 
šios knygos išleidimui. Dalis suei
gos buvo skirta skautų archyvo 
nuotraukų tvarkymui (užrašinėtos 
datos, vieta ir žmonių pavardės). 
Šis darbas bus tęsiamas muziejaus 
patalpose. Buvo pasiūlyta kitą su
eigą šaukti dienos metu.

• Spalio 31 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse buvo aplankyti skautų ka
pai ir uždegtos prie kiekvieno kapo 
žvakutės, papuoštos skautų ženk
lias. Žvakes išnešiojo skautininkių- 
kų draugovės nariai: E. Simonavi- 
čienė, M. Vasiliauskienė, V. Gry
bienė, M. ir E. Kazakevičiai, L. ir V. 
Sendžikai, R. Otto, J. ir K. Batūros, 
P. Saplienė, A. ir S. Škėmos. K.B.

Ateitininkai iškylauja
Š.m. rugsėjo 19 d. Vasario lė

tosios gimnazijos Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus kuopos ateiti
ninkai išvyko į brangakmenių 
miestelį - Idar Oberstein (150 km 
nuo gimnazijos). Išvykome lydi
mi lietaus, bet trokštantys nuoty
kių. Vyko būrelis ateitininkų (16 
moksleivių, studentė Laima Lip- 
šytė, globėjos M. Šmitienė ir R. 
Jankūnienė su vyru). Atvykusius į 
Idar Idar Oberstein mus pasitiko 
ilgamečio ateitininko, dabar sun
kiai sergančio, dr. Vinco Totorai
čio žmona Dana. Ji palydėjo mus 
į miesto centrą. Trumpai pavaikš
tinėję, pamatę kanalus, į grindinį 
įasfaltuotus akmenis ir nusifoto
grafavę vykome į brangakmenių 
muziejų. Žiūrėjome filmus kaip 
gaunamas ir apdirbamas akmuo. 
Po to ėjome į dirbtuvę, kur visa 
tai pamatėme. Tada važiavome į 
kitą muziejų, kur pamatėme gra
žių brangakmenių dirbinių. Vedlė 
pavedžiojo mus po miestą ir pa
pasakojo apie miestelio pavadini
mą, kilmę, galėjome paklausinėti 
kas mums įdomu. Po to gavome 
šiek tiek laisvo laiko ir galėjome 
pasivaikščioti, nusipirkti mums 
patinkančių akmenukų. Ponia To- 
toraitienė labai maloniai priėmė į 
svečius ir visus gardžiai pavaiši
no. Pasistiprinę ir pailsėję tęsėme 
kelionę toliau. Nuvykome į vario 
kasyklą, kur visi gavome šalmus. 
Vedlys parodė ir papasakojo kaip 
buvo kasamas ir apdirbamas me
talas. Visi laimingi, lydimi besi
leidžiančios saulės, atsisveikino
me su p. Totoraitiene ir patrau
kėme namo. Tai buvo puikus sek
madienis - puiki iškyla!

Sigita Malūnavičiūtė

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės jvertinimo skambinkite

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term, indėlius 
1.20% už 270-364 d. term, indėlius 
1.50% už 1 m. term, indėlius 
2.15% už 2 m. term, indėlius 
2.60% už 3 m. term, indėlius 
2.85% už 4 m. term, indėlius 
3.40% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.70% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.70% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
1.80% RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
2.60% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
3.05% RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
3.55% RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
0.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 4.30%
2 metų........................ 4.60%
3 metų........................ 5.20%
4 metų........................ 5.50%
5 metų........................ 5.60%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 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 jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: plrmad. ir trečlad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

BBUHBHMBBHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■HraMHnaHHBMIIIIIIIIIIIllllllllllll

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

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir Lt. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima

Algis MEDELIS

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
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j?r Health Care for Canadians:
A 10-year plan

je santė pour les Canadiens:
plan d’action sur 10 ans

Working together, the Prime Minister, Premiers and Territorial leaders have signed a 10-year plan, supported 
by $41 billion in new federal funding, that will lead to better health care for Canadians.

Better Health Care
fif Reduce waiting times

• Improve access so that Canadians don’t wait as long for key tests, 
treatments and surgeries

fif More Doctors, Nurses and other Health Professionals
• Plans to train and hire more health professionals while also developing 

faster accreditation for foreign-trained health professionals
Ef Expand home care

• Provide better support for people being cared for or recovering at home
Ef Improve access to family and community care

• Increase 24/7 access to doctors, nurses and other health professionals
El Better Access to Needed Medicines

• A commitment to manage drug costs and ensure that no family is forced 
to choose between needed medicines and financial ruin

61 Improved Aboriginal Health
• New investments and better planning to close the gap between 

Aboriginals and other Canadians in terms of health

Shorter Waiting Times
The federal, provincial and territorial governments have committed to report 
clearly on the progress we are making in health care and, for the first time will 
report on progress in reducing waiting times.

Comparable indicators ... so we can measure
• Federal, provincial and territorial governments will use comparable 

information to report their progress in improving access to doctors, and to 
diagnostic and treatment procedures

Benchmarks ... so we know what we are striving for
• Federal, provincial and territorial governments will set medically acceptable 

waiting times - based on advice from medical experts - starting with 
cancer, heart disease, diagnostic imaging, joint replacement, and sight 
restoration

Targets ... to drive change
• Provincial and territorial governments will set their own targets and report 

annually to citizens on progress in reducing waiting times

Canadians will see for themselves where their health care money 
is going and how it is making a difference.

Le premier ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont de concert adoptė un plan d’action dėcennal qui, 
grace notamment a un nouvel investissement federal de 41 millards de dollars, consolidera les soins de santė pour tous les Canadiens.

De meilleurs soins de santė :
61 reduction des temps d’attente

• amėliorer l’accės pour que les Canadiens obtiennent plus vite les tests 
cruciaux, les traitements et les chirurgies essentiels

Ef davantage de medecins, d’infirmieres et d’autres professionnels 
de la santė
• ėlaborer des plans plus former et recruter davantage de professionnels 

de la santė, et accrėditer plus rapidement ceux formes a I’etranger
61 elargissement des soins a domicile

• amėliorer le soutien aux personnes soignėes ou en convalescence a 
domicile

meilleur accės aux services de santė a la famille et communautaires
• augmenter l’accės en tout temps a des medecins, infirmiėres et autres 

professionnels de la santė
Ef meilleur accės aux medicaments essentiels

• gėrer les couts des medicaments afin qu'aucune famille n’ait a choisir 
entre les medicaments et la dėchėance financiėre

amelioration de la santė des Autochtones
• investir de nouveaux fonds et mieux planifier pour combler I’ecart entre 

les soins de santė offerts aux Autochtones et aux autres Canadiens

Reduction des temps d’attente :
Les gouvernements fėdėral, provinciaux et territoriaux ont convenu de rendre 
compte des progrės accomplis dans le domaine de la santė et, pour la premiėre 
fois, dans la reduction des temps d’attente.

61 des indicateurs comparables... pour mesurer les progrės
• les gouvernements fėdėral, provinciaux et territoriaux utiliseront des 

indicateurs comparables pour rendre compte de I'amelioration de l’accės 
aux medecins, aux services de diagnostic et aux traitements

Ef des jalons... pour prėciser le but vise
• les gouvernements fėdėral, provinciaux et territoriaux ėtabliront des temps 

d’attente mėdicalement acceptables - fondės sur I’avis d’experts - 
d’abord dans les domaines du cancer, des maladies du coeur, de 
I’imagerie diagnostique, des remplacements articulaires et de la 
restauration de la vue

Ef des objectifs... pour susciter le changement
• chaque gouvernement provincial et territorial ėtablira ses propres objectifs 

pour les temps d’attente et rendra compte annuellement aux citoyens des 
progrės realises

Les Canadiens pourront constater a quoi serf leur argent affectė 
aux soins de santė et les rėsultats determinants qu’il produit.

To obtain a copy of "The 2004 Health Care 10-Year Action Plan at a Glance”,
call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) or, to see it on the web, click www.canada.gc.ca/healthplan.
Pour obtenir un exemplaire du document « Aperęu du plan d’action dėcennal sur les soins de santė 2004 », 
composez le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232). Vous pouvez aussi le consulter sur Internet a www.canada.gc.ca/plansante.

■ ■ Government Gouvernement
I ■ of Canada du Canada Canada

http://www.canada.gc.ca/healthplan
http://www.canada.gc.ca/plansante
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Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
įsakyta antroji rinkliava Kunigų 
pensijųfondui (Shepherds’ Trust).

- Žodis tarp mūsų knygelių 
lapkričio-gruodžio laidą platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

- Anapilyje veikiančiame Ka
nados lietuvių muziejuje vyksta 
jauno fotografo Tomo Pabedinsko 
meniškų nuotraukų paroda “Laiškai 
iš Lietuvos” (Juodkrantės bei Kau
no vaizdai).

- Pasiruošimo pamokos Pirma
jai Komunijai ir Sutvirtinimo Sak
ramentui bus pradedamos šį rudenį. 
Registruotis prašome sekmadieniais 
po Mišių zakristijoje arba kitu metu 
skambinti klebonijon tel. 905 277- 
4320.

- Anapilio knygyne gautas 
naujas spalio mėnesio Lithuanian 
Heritage žurnalas. Taipgi knygyne 
galima įsigyti lietuviškų kalėdinių 
sveikinimo atvirukų.

Mišios lapkričio 14, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Jadvygą Sme
tonienę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Anelę Gelažienę; Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje lapkri
čio 13, šeštadienį, 3 v.p.p. už Jau- 
neikių šeimos gyvus ir mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.30 

vai. ryto.
- Mirusiųjų prisiminimo pa

maldos įvyks sekmadienį, lapkričio 
21, 9.30 v. ryto.

- Kalėdinės vaikų pamaldos 
bus sekmadienį, gruodžio 19, 1 v.p.p. 
Po pamaldų - Moterų draugijos 
ruošiama Kalėdų eglutė.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kapinių lankymo dieną, spa

lio 31 muziejuje buvo atidaryta 
nauja paroda - fotografo Tomo Pa
bedinsko meniškos nuotraukos. Su
laukta daug lankytojų, lietuvių ir 
kitataučių, atvažiavusių iš įvairių 
miestų.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $100 - Janina Pacevi- 
čienė, Ada Lemėžytė, Kęstutis Ka- 
čiulis, Mečislovas Pranevičius; $50 
- Anelė Puterienė, Valentinas Poš- 
kaitis, Vankuveryje gyvenanti Dai
na Augaitytė; $40 - Aldona Valaš- 
kevičienė, S. Repšio mirties 5 m. 
sukakties atminimui.

Maironio mokyklos žinios
- Reda Kiselytė, Rokiškio 

“Romuvos” gimnazijos bibliotekos 
vedėja, mums atsiuntė knygą Ro
kiškio kraSto knygnešiai. Alg. Vai
čiūnas padovanojo mokyklai knygų. 
Abiems nuoširdžiai dėkojame.

- Mkt. Dana Skukauskaitė sutiko 
prisidėti prie skyriaus ruošimo Tė
viškės žiburiuose “Jaunimo žodis”, 
kuris pasirodys 2005 m. sausio mė
nesį. Ten bus mokinių rašinėlių, ei
lėraščių ir piešinių. Živilė

KLB Toronto apylinkės žinios
- Šiais metais KLB Toronto 

apylinkės veiklai sukanka 55 metai. 
Šiam jubiliejui pažymėti kitais me
tais rengiamos Kanados lietuvių 
dienos, kurios įvyks per Viktorijos 
savaitgalį - gegužės 20, 21, 22 die^ 
nomis. Tikimės visos lietuvių bend
ruomenės kūrybinės ir organizaci
nės paramos bei aktyvaus visų da
lyvavimo.

- Kitų metų Vasario 16-osios 
minėjimas įvyks vasario 20 dieną, 4 
v.p.p. Minėjimo paskaitininke pa
kviesta Vaiva Vėbraitė-Gust, Ameri
kos lietuvių bendruomenės pirminin
kė, viena iš Lietuvos prez. V. Adam
kaus patarėjų švietimo reikalams.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 7 d. Lietuvių Na

mų svetainėje, vietoj tradicinių pie
tų, įvyko “Rudens popietė”. Susi
rinkusius svečius pasveikino LN 
vicepirmininkas E. Steponas, meni
nę programą atliko vaikų choras 
“Gintarėliai”, vad. D. Grigutienės, 
vyko loterija. Renginys praėjo jau
kioje aplinkoje.

- Labdaros valdybos narių su
sirinkimas įvyks lapkričio 17 d.., o 
Lietuvių Namų - gruodžio 8 d. Abu 
susirinkimai trečiadieniais, 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje.

- Lapkričio 14 d., 2.30 v.p.p. 
LN didžiojoje salėje įvyks Lietuvos 
estrados žvaigždės - S. Povilaičio 
koncertas. Bilietai bus platinami 
prie durų.

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

- LN Kultūros komisija yra ga
vusi vertingų, naujai išleistų knygų 
iš Lietuvos. Norintieji jų pasisko
linti prašomi skambinti tel. 416 
769-1266.

- LN Kultūros komisija turi 
daugiau kaip 160 vaizdajuosčių. 
Videoteka neseniai papildyta nau
jais kūrinais. Norintieji įsigyti ar 
išsinuomoti arba gauti katalogą 
prašomi skambinti tel. 416 769-1266. 
Rašyti E-paštu vkkl@hotmail.com.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Eucharistijos metus, nuo šio 

spalio iki ateinančio spalio mėne
sio, skelbia Toronto arkivyskupija, 
norinti atkreipti tikinčiųjų dėmesį į 
Eucharistijos svarbą krikščionių 
gyvenime. Šia tema bus organizuo
jami įvairūs renginiai, paskaitos ir 
seminarai, kuriuose visi iš anksto 
kviečiami dalyvauti.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Olivia Herron su Kevin Cra- 
veiro.

- Pakrikštyta Olivia Sonja, Na
talijos (Archer) ir Anthony de 
Fazekas dukrelė.

- Lenkijoj mirė a.a. Zenonas 
Jasenauskas, Onos Marcinkevičie
nės brolis.

- Aldona ir Pranas Skilandžiū- 
nai Mišiomis ir vaišėmis giminių ir 
draugų tarpe atšventė 50 metų savo 
vedybinio gyvenimo jubiliejų.

- Ypatingas kalėdinis koncer
tas, jau 19-tas šioj parapijoj, įvyks 
gruodžio 12 d., 4 v.p.p. parapijos 
šventovėj su Klyvlando lietuvių 
Marijos Nuolatinės Pagalbos para
pijos choru “Exultate”, “Volungės” 
ir parapijos jaunimo chorais, solis
tais ir instrumentalistais.

- Prieškalėdinis vienos dienos 
susikaupimas, kurį rengia KLKM 
dr-jos šios parapijos skyrius, įvyks 
gruodžio 11 d. parapijos patalpose. 
Susikaupimą ves kun. Julius Sas
nauskas, OFM. Kad būtų lengviau 
paruošti pietus ir vakarienę, reikia 
žinoti dalyvių skaičių. Todėl norin
tys dalyvauti prašomi užsiregis
truoti parapijos raštinėje ar pas 
skyriaus pirmininkę L Vibrienę - 
416 762-8414. Gruodžio 5 d., po 
12.15 v. Mišių įvyks metinė sky
riaus šventė - agapė.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
14: 8 v.r. už a.a. Povilą, Juozą ir 
Antaną Styras; 9 v.r. už a.a. Mariją 
ir Michael Woytowicz; 10.45 v.r. 
už Vėlinių novenai pavestas sielas, 
už Kanados lietuvių fondo mirusius 
narius, už a.a. Eleną Juknevičienę - 
6 met.; 12.15 v.p.p. už a.a. Petrą 
Eismantą.

Prisikėlimo kredito koope
ratyvas praneša savo nariams, 
kad 2005 m. kalendorius jau gali
ma atsiimti abiejuose skyriuose.

Anapilio moterų būrelis pa
aukojo Tėviškės žiburiams $300.

KLKM dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius pa
aukojo Tėviškės žiburiams $200.

A. a. Prano Žulio 2 metų 
mirties atminimui E. Žulienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

Savo mylimo ir brangaus 
vyro a.a. Vytauto Balčiūno 
dešimt metų mirties atminimui 
pagerbti žmona Genovaitė Bal
čiūnienė Tėviškės žiburiams au
kojo $100.

A. a. prelato Justino Ber- 
tašiaus, buvusio Šv. Kazimiero 
parapijos Vinipege klebono, V 
metų mirties prisiminimui, Tek
lė Timmerman ir šeima Tėviškės 
žiburiams aukojo $100.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje L. 
Urbonienė paaukojo $500. E. S.

Vargšų vaikų globai ir jų 
maitinimui Vaikų dienos cent
ruose Lietuvoje aukojo: $350 - 
F. Kantautienė, $200 - J. Sinke
vičius. Geradariams už aukas 
dėkoja Lietuvos “Caritas” fede
racijai remti komitetas Toronte.

O.G.
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $500 — G. V. Butkiai; $300 
- A. R. Ulbos; $105 - P. Tutlys; 
$100 - I. P. Girniai, A. R. Jasinevi- 
čiai, B. Pittman, A. Kusinskis, P. Z. 
Augaičiai, S. Janavičius, A. J. Vaiš
norai, R. Vaišvilaitė, M. S. Bušins- 
kai, J. Rovas, E. Žulienė ( a.a. Pra
no Žulio atminimui), A. Vaišvilie
nė, K. Ališauskienė, B. Sriubiškis,
J. J. Zenkevičiai, M. Barteškienė,
K. A. Ratavičiai, J. Kari; $70 - R. 
Puteris; $60 - S. Stankus; $50 -
N. N., T. Lorencas, D. Barkauskie
nė, L. Einikienė, L Paškauskienė, 
F. Mašalienė, A. Laugalys, J. A. 
Vaškevičiai, O. Dementavičienė, F. 
Venckevičienė, A. L Zalagėnai, 1. 
Petkienė, Č. Javas, M. Povilaitienė, 
B. Galinienė, O. Januškevičienė, Z. 
Griškonytė, M. Lapienis, I. Biskie- 
nė, L. Balsys, S. E. Kuzmickai, V.
O. Burzdžius, Z. Vaičeliūnienė, B. 
Žiobienė, O. Skėrienė; $40 - V. 
Timošenko, J. Jocas, D. Styra su G. 
Moulton, M. E. Kazakevičiai, R. 
Šakalinis; $25 - G. Šutienė, A. Ka- 
napka, A. O. Ražauskai, Z. Stanči
kienė; $20 - P. T. Pargauskai, A. B. 
Abromaičiai, K. Dambaraitė-Jano- 
vviez, S. Vigelis, R. Simonaitienė, L 
Kaliukevičienė, K. Vėgys, A. Ma- 
sionienė, M. Žymantienė, J. Repeč- 
ka, H. Vaičeliūnas, R. Bekerienė; 
$15 - B. Antanaitis; $10 - A. V. 
Remesat, R. Bakevičius, L. Stasiū
nas, G. Morkūnienė, P. Daržinskas; 
$5 - M. Čebatorienė.

LOTERIJA SKOLININKAMS
Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba PRANEŠA, kad visi 
nariai, paėmę iš mūsų būstui paskolą (mortgage) 2004 metais, 
galės dalyvauti loterijoje ir laimėti $2,000.
2005 m. metiniame susirinkime bus loterijos būdu išdalintos 
5 premijos po $2,000.
Norintiems laimėti dalyvavimas metiniame susirinkime privalomas!

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

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

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

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai ir Lietuvos karinin
kai. minint Kariuomenės šventę, 
sekmadienį, lapkričio 21 daly
vaus su vėliava 11 vai. Mišiose 
Anapilio šventovėje. Šeštadienį 
karininkai dalyvaus Kariuome
nės šventės minėjime Delhi, 
Ont., Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje. V. Pečiulis

Šarūnas Nakas ir Vytau
tas Germanavičius, jauni kom
pozitoriai iš Lietuvos, lydimi 
Irenos Ross, lapkričio 5 d. lan
kėsi Tėviškės žiburiuose, domė
josi laikraščio leidyba, papasa
kojo apie savo viešnagės tikslus 
Toronte, aplankė Šv. Jono lietu
vių kapines, apžiūrėjo Anapilio 
sodybą. Lapkričio 6 d. “Ergo 
ensemble” kamerinis orkestras 
atliko V. Germanavičiaus, Š. 
Nako ir A. Martinaičio kūrinius 
“The Music Gallery”.

Vysk. J. Kaunecko fondui
$40 aukojo J. Lapavičius.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $30 aukojo 
J. Lapavičius.

Vysk. K. Paltaroko Viduri
nei mokyklai $30 aukojo J. La
pavičius.

Kun. A. Lipniūno Jauni
mo kultūros centrui V. Poškai- 
tis aukojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinių Ke
lių asfaltavimo vajui aukojo: 
$2,000 - K. Kačiulis (iš a.a. Bronės 
Kačiulienės palikimo); $200 - K.E.L. 
Gudinskai, E. Kišonienė; $100 - V. 
B. Vytai, A. T. Sekoniai, J. J. Zen
kevičiai, E. Kripienė, B. G. Čižikai. 
J. J. Šarūnai, A. Baltrūnas, R. Vaiš
vilaitė, L. O. Rimkai, E. Ginčaus- 
kienė; $50 - V. Jasinevičienė, V. 
Kazlauskas, V. S. Piečaičiai, F. 
Venskevičienė, A. Augaitienė, R. J. 
Dūdos, G. Jocienė, G. 1. Ross, V. 
Kėžinaitis, R. I. Pleiniai; $30 - J. 
Macijauskienė; $20 - P. T. Par
gauskai, A. Petschar, O. Kamins
kienė, K. G. Balytos, J. Jocas. J. 
Kėžinaitis, J. Norkus. H. Simanavi- 
čienė, K. R. Poškai.

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.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšl^.'-.okybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės

įvyks š.m. lapkričio 21, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St.W.)

Dalyvaus ir kalbės Lietuvos karininkai.
i

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”, 
vad. LILIJOS TURŪTAITĖS

VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI
—|Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

KLB Toronto apylinkės tarybos 
susirinkimas

įvyks š.m. lapkričio 25, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, Gedimino menėje (1573 Bloor Street West)

Po susirinkimo Kanados lietuvių fondo valdybos pirm. ALGIS 
NAUSĖDAS padarys pranešimą apie fondo veiklą, 
pailiustruodamas savo kalbą skaidrėmis.

Kviečiame visus dalyvauti

a

Toronto lietuvių pensininkų klubo choro “DAINA”, 
vad. muz. L. Turūtaitės, 

10-mcčlojubiliejinis lioncerias 
įvyks š.m. lapkričio 28, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose 

Bilietus galima įsigyti prieš koncertą arba užsisakyti 
tel. 416 766-3024. Bilieto kaina $15.

Vaišinsimės kava ir pyragais. 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai - choras “Daina”.

įpdįp ręprtį? ‘SS>'SS>

KLB krašto tarybos XIX- 
tojo suvažiavimo pirmoji sesi
ja įvyko praeitą šeštadienį, lap
kričio 6, Anapilio parodų salėje. 
Pasveikindama gausius daly
vius, sesiją pradėjo KLB krašto 
valdybos pirm. Rūta Žilinskie
nė. Sugiedotas Lietuvos himnas, 
tylos minute pagerbti šiemet mi
rę KLB darbuotojai. Invokaciją 
sukalbėjo prel. Edis Putrimas. 
Pristatyti svečiai, o visi dalyviai 
jautėsi pagerbti Lietuvos amba
sadorės Sigutės Jakštonytės da
lyvavimu. Pastaroji savo sveiki
nime pabrėžė išeivijos ryšių su 
Lietuva svarbą ir reikšmę.

Ambasadorė taipgi pranešė, 
kad gen. garbės konsulas Haris 
Lapas, jam pačiam prašant, at
leidžiamas iš pareigų ir naujuoju 
konsulu skiriamas Liudas Matu
kas. Ji perskaitė Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio A. Valio
nio padėką H. Lapui už ilgametę 
ir labai našią diplomatinę veiklą. 
A. Vaičiūnas trumpai nušvietė 
konsulo H. Lapo atliktus darbus 

č\n>

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos Toronte girdimos kas
dieną 6 v.v. 7325 kHz dažniu, 
41 m. bangos ruože. Laida kar
tojama 7 v.v. 9875 kHz dažniu, 
31 m. bangos ruože.

Du filmus apie Lietuvą anglų 
kalba (“Lithuania into the New 
Millenium” - 95 min. ir “Vilnius, a 
World Centre of Culture" - 62 
min.) galima įsigyti DVD plokšte
lėje atpiginta kaina iki lapkričio 27 
d. Nuolaida taikoma užsakant di
desnį kiekį. Gali užsakyti organiza
cijos, norinčios parduoti DVD fil
mus lėšų telkimui. Kanadoje reikia 
pridėti 7% GST prie kainos. Britų 
Kolumbijoje dar ir 7% PST. 
Perkant 1 - 9 DVD plokštelės kai
na: po $41.19 + $8.75 už persiunti
mą; 10- 14: po $28.70 + $12.50 už 
persiuntimą; 15 - 29: po $25 + 
$12.50 už persiuntimą, už 30 ir 
daugiau - po 23.36, persiuntimas 
nemokamas. Čekius, pažymėtus 
kiek plokštelių užsakoma, siųsti 
"Black Bear Productions", P. O. 
Box 2344, Revelstoke, BC, V0E 
2S0. Galima užsakyti JAV doleriais 
naudojant kredito kortelę tinklala- 
pyje http://centxvid.home.texas.net. 
Informaciją teikia vedėjas J. Verba- 
lis ei paštu Joeverbalis@telus.net 
arba telefonu 250 837-3437.

ir santykius su KLB, priminė, 
kad konsulas buvęs 1941 metų 
sukilėlis, apdovanotas medaliais 
ir ordinais, bet svarbiausias žy
muo jo dabartiniame darbe bu
vusi ponia Gražina Lapienė, 
konsulo sekretorė, nepamaino
ma talkininkė. Linkėjimai paly
dėti gėlių puokštėmis.

H. Lapas padėkojo visiems 
už bendradarbiavimą, palinkėjo 
naujam konsului L. Matukui 
sėkmingai atstovauti Lietuvai. 
KLB vardu naująjį konsulą pa
sveikino R. Žilinskienė. L. Ma
tukas, atsiliepdamas į linkėji
mus, pabrėžė būtinumą platesnę 
kanadiečių visuomenę supažin
dinti su Lietuva, o tai esą įma
noma ir per sportą.

Suvažiavimą sveikino Ka
nados lietuvių fondo vardu A. 
Pabedinskas. Raštu sveikino 
Lietuvos seimo narė I. Degutie
nė, Amerikos lietuvių bendruo
menės vardu R. Narušienė ir V. 
Vėbraitė. Sesijai pirmininkauti 
pakviesti J. Kuraitė-Lasienė ir B. 
Mačys. Vyko KLB valdybos na
rių bei atskirų komisijų praneši
mai. Apylinkių ir kiti pranešimai 
buvo iš anksto atspausdinti, ir jais 
galėjo pasinaudoti visi dalyviai. 
Klausimų dalyje daugiausia aiš
kintasi finansų reikalais.

Po užkandėlių vyko rinki
mai, buvo apžvelgti ir diskutuoti 
einamieji reikalai, priimtos re
zoliucijos, išklausyti siūlymai 
ateities veiklai. Sesijos pabai
goje visi dalyviai sotinosi šilta 
vakariene, pabendravo, pasidali
no įspūdžiais. (Plačiau kt. nr.). S.

Įvairios žinios
Mūsų Lietuva - tai Brazilijos 

lietuvių leidžiamas puošnus spal
votas 16 psl. didelio formato žur
nalas lietuvių ir portugalų kalbo
mis. Leidinys mėnesinis. TŽ redak
ciją pasiekę rugsėjo ir spalio nume
riai yra labai gausiai iliustruoti, 
daug informacijos apie Lietuvą, 
mažiau apie Brazilijos lietuvių 
veiklą. Kai kuri medžiaga spaus
dinama dviem kalbom lygiagrečiai, 
pvz. “Lietuvių valgiai - Cozinha 
Lituana”. Žurnalą redaguoja J. Va
lavičius, V. J. Bacevičius, A. Puo
džiūnas, J. Jakatanvisky. Adresas: 
Rua Manoel Pereira Guimaraes 87; 
E-paštas musulietuva@terra.coin.br

Aušros Vartų parapijos meti
nė šventė ir Aušros Vartų Mari
jos Gailestingumo Motinos iškil
mė paminėti lapkričio 7, sekmadie
nį; Mišias 11 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius atnašavo ir šven
tei pritaikytą pamokslą pasakė kleb. 
kun. R. Birbilas. Skambiai giedojo 
parapijos choras. Gausus būrys pa
rapijiečių ir svečių užpildė Aldonos 
Morkūnienės gražiai išpuoštą salę. 
Dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Volskis ir daug jo 
parapijiečių. Labai nuoširdžiai vi
sus pasveikino kleb. kun. R. Birbi
las ir padėkojo vyriausiai šeiminin
kei Janinai Blauzdžiūnienei ir vi
siems talkininkams. Programą vedė 
Br. Niedvaras.

Dainos vienetas “Melodija” 
(Andrėja Celtoriūtė-Beniušienė, Ži
vilė Jurkutė-Blayney, Daiva Jauge- 
lytė-Zatkovic, Rytis Bulota, Harol
das Celtorius ir Alfredas Pališaitis) 
nuotaikingai padainavo 4 naujas dai
nas. Akompanavo muz. Aleksandras 
Stankevičius. Sol. Ant. Keblys (ku
riam taipogi akompanavo muz. A. 
Stankevičius) padainavo 4 dainas, 
kurių dviems rageliu ir lumzdeliu pri
tarė D. Doell. Solistas su dalyviais 
dar padainavo dvi dainas.

Prieš pietus Albinas Urbonas ir 
Eugenijus Dainius vedė didžiąją 
loteriją. Pirmąjį laimikį, dailininkės 
Alvyros Povilaitienės pieštą pa
veikslą, laimėjo Stasė Naruševičie- 
nė. Loterija savo menu dailininkė

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

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

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

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

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris gyventi kartu ir atlikti 
namų ruošos darbus Thornhill 
rajone. Skambinti tel. 905 886- 
6918 arba 416 420-8578.

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

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

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

• Vaikams reikia mažiau kriti
kos, daugiau pavyzdžių.

(Joubert) 

juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

'į ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
RFAWX. West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

DEISITAL

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrendantiems Į Lietuvą iki gruodžio 3 d. 
bilietų kaina - nuo $669 ♦ Vyresnio am
žiaus keleiviams 10% nuolaida ♦ Išpar
davimai norintiems pailsėti prie Karibų 
jūros ir vandenyno ♦ Kelionių drauda ♦ 
Taip pat padedame iškviesti svečius Iš 
Lietuvos.

“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

praturtina jau trisdešimt metų. Kiti 
laimikiai buvo piniginės dovanos.

Prie gausiai apkrautų stalų visi 
vaišinosi ir daugelis džiaugėsi labai 
turtingos mažosios loterijos laimi
kiais. Dalyvius savo gamintu alumi 
vaišino specialistas aludaris Vikto
ras Lukošius.

Parapijos šventės yra labai pui
ki proga tautiečiams susitikti, pasi
dalinti įspūdžiais, prisiminimais, o 
šiandien - dargi prablaivyti niūrią 
lapkričio popietę.

Kariuomenės šventė bus mi
nima lapkričio 21, sekmadienį. 
Šventė prasidės procesija ir 11 vai. 
Mišiomis Aušros Vartų šventovėje. 
Dalyvaus lietuviai kariškiai, studi
juojantys St. Jean sur Richelieu ka
riuomenės bazėje. D. S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
bus sekmadienį, lapkričio 14, po 
Mišių ir užkandžių. Narės prašo
mos atsilankyti.

- Šv. Elzbietos dr-jos šventės 
pietūs įvyks sekmadienį, lapkričio 
21, po Mišių. Per Mišias giedos 
dainų vienetas “Melodija” ir jų vai
kučiai. Choro vadovas A. Stanke
vičius. Narėms pietūs nemokami, 
svečiams $10, studentams $5. Narės 
prašomos atnešti pyragų, lietuviško 
sūrio ar vaisių skanėstų stalui.

- “Auksinis ratelis" susirenka
kas ketvirtadienį nuo vidurdienio 
iki 4 v.p.p. v. L.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

IEŠKOME AUKLĖS nuo sausio 
1 d. dviem mergaitėm 4 ir 8 m. 
amžiaus (Bloor ir Kipling rajo
ne). Skambinti vakarais tel. 416 
234-0998.

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

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

mailto:vkkl@hotmail.com
http://centxvid.home.texas.net
mailto:Joeverbalis@telus.net
mailto:musulietuva@terra.coin.br

