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Pažiūrų supirkinėjimas
Lietuva ieško savęs. Bent taip ji atrodo žvelgiant 

iš toliau. Per keturiolika nepriklausomybės metų senieji 
vadai ieškojo naujų kelių, balsuotojai laukė geresnio gy
venimo, kiti gal net stebuklų. Vadams besirungiant dėl 
pirmavimo ir privilegijų, gal ir nelauktai ateita iki ryškes
nio susiskaldymo, kurį parodė ką tik pasibaigę seimo rin
kimai.

R
USAMS formaliai pasitraukus, reikėjo savos val
džios. Kokia ji turėjo būti, ar kas aiškiau žinojo? 
Kas ėjo - ėjo. O kandidatų netrūko. Žmonės bijojo 
per daug pažįstamų ir visai nepažįstamų. Nelengva buvo 

rinktis iš tų, kurie Maskvai ištikimai tarnavo ir iš tų, kurie 
dešiniaisiais pasivadino. Visi skelbėsi norį įgyvendinti 
demokratiją, o tas daiktas daugeliui tik iš vardo pažįs
tamas. Apsukresni į valdžią pretenduojantys pirmiausia 
žiūrėjo savo reikalų, tai yra - kaip pasinaudoti krašte įvy
kusia permaina, kuri, sakysim, dar ir šiandien kelia klausi
mą, kas atsitiko su LTSR, komunistų partijos iždu? Atro
do, kad tuo metu tik retam kuriam rūpėjo Lietuva. Keitėsi 
valdžios, sukurtos partijos murkdėsi vadinamuose politi
niuose liūnuose, spauda šaipėsi iš valstybininkų, besi
stumdančių prie sotesnio lovio. O tauta vis laukė “mesi
jų”, kurie ją tikrai mylėtų ir vieną kartą išdrįstų vesti į 
laisvą “pažadėtąją žemę”. Nesulaukė, o tik atitoko, kad 
kažkas nebegerai darosi, kad tie priešrinkiminiai pažadai 
panašėja į akių dūmimą ir pigų balsų gaudymą. Kažkas 
ėmė dundėti, pleišėti, aptemti. Ačiū Dievui, vienas daly
kas išliko skaidrus - tai ryžtas tapti Šiaurės Atlanto są
jungos (NATO) ir Europos sąjungos nare. Už tai ir viršū
nės, ir tauta pasisakė vieningai, parodydama kuria krypti
mi nori eiti. Toji vienybė neliko be rezultatų, ir šiandien 
džiaugiamės stipresniu saugumu, kai britų naikintuvai 
saugo Lietuvos oro erdvę, kai Europos sąjungos parla
mente sėdi lygiateisiai mūsų valstybės atstovai, kai tarp
tautiniai iždai virsta seniai laukiamo to geresnio gyvenimo 
šiokia tokia viltimi. Taigi grįžome į Vakarus ir laukiame, 
kas bus toliau? Buvęs okupantas betgi nuo mūsų nenusi
suko, laukia ir jis. Greičiausiai, belaukdamas ir veikia, o tą 
veiklą itin skatina dar vis pastovūs žaliavų tiekimo ryšiai, 
tranzitas į Karaliaučių, o gal ir netolimos praeities prisimi
nimai?.

S
PAUDOJE vis dažniau pasirodo aiškinimų, kad Ru
sijos žvalgyba smarkiai suaktyvinusi savo veiklą 
Baltijos kraštuose. Tas “artimasis užsienis”, nors for
maliai jau laikomas vakariečių dalimi (Europos są

jungoje), tuo pačiu atsidūręs lyg ir saugesnėje zonoje, vis 
dėlto, Maskvos požiūriu, negali būti nustumtas į užsienio 
politikos galą. O delsimas jokiu būdu nebūtų naudingas, 
juoba, kad Baltijos kraštų visuomenė toli gražu politiškai 
dar ne visai subrendusi ir kaip tokia daug lengviau pa
siduodanti įvairioms įtakoms. Todėl siekiama sukelti abe
jones, ar Lietuva iš tikrųjų jau galinti būti Europos są
jungos ir ŠAS-gos nare? Sakoma, kad abejonės vestų į sa
votišką izoliaciją, nepaisant formalaus priklausomumo 
Vakarams. Maskva įvairiais būdais stengiasi sukurti būti
nai svarstytinus klausimus, lyg jie niekada nebūtų buvę 
svarstyti, juo labiau išspręsti. Užtat Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris A. Valionis įspėja visuomenę nepasiduoti 
emocijoms, neįsivelti į ginčus, kurie tik Rusijai būtų nau- 
dingi.Kai kurie politinių mokslų žinovai atkreipė dėmesį į 
dar vieną, gal mažiau pastebimą, reiškinį, būtent - į proru
sišką centrą Kėdainiuose, tą Maskvos tipo salelę, kokia 
naujų planų ir vizijų kūrėjams turėtų tapti visa Lietuva. 
Galimas dalykas, kad geresnio gyvenimo laukiantiems pa
žiūrų ir nuotaikų supirkinėjimas menkai pastebimas, kai to 
pinigo galia ne paskutinėj vietoj. Kaip ten bebūtų, tarp vi
sų kitų keistų ir normalesnių reiškinių bei tikrovių prisi
mintina ir ta tikra tikrovė, kad Lietuva yra lietuvių 
valstybė. Sunku įsivaizduoti, kad dėl tokio apibrėžimo ga
lėtų kilti kokie ginčai. Nors Konstitucija užtikrina visų pi
liečių lygiateisiškumą, nors labai vertinami ir kitataučių 
nuopelnai bei įnašai valstybei, lietuviai turėtų jaustis esą 
vieninteliai savo šalies šeimininkai ir veikti taip, kad iš 
tikrųjų taip ir būtų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Šyla Kanados šiaurė
Ketvertų metų stebėjimai 

ir moksliniai tyrimai, kuriuos 
atliko apie 250 mokslininkų, pri
einančių prie Arktikos kraštų, 
buvo paskelbti š.m. lapkričio 8 
d. Edmontone, Albertoje. Viso 
pasaulio vidutinė temperatūra 
kyla, tačiau ryškiausiai tai yra 
pastebima Kanados vakarinėje 
Arktikos dalyje, kur ji pakilusi 
daugiau nei keturiais laipsniais. 
Paskutiniu dešimtmečiu sniego 
danga per visą Arktiką sumažė
jo 10%, o per paskutinį trisde
šimtmetį į nutirpusio sniego plo
tą būtų galima sutalpinti visą 
Ontario provinciją. Sniegynai at
muša saulės spindulius, todėl 
jiems nykstant, didėja atviras 
žemynų ar vandenynų plotas, 
kuris, sugerdamas daugiau sau
lės energijos, dar daugiau prisi
deda prie bendros kaitros paki
limo. Jau šiuo metu daugelis 
Kanados šiaurės gyventojų gau
na iki 30% daugiau ultravioleti
nių spindulių. Northwest terito
rijoje ir Baffin saloje gyventojai 

prarado daug gyvenamojo že
mės ploto dėl pakilusio vandens 
lygio ir pakitusios nuolatinio 
įšalo ribos. Tirpstantis ledynas 
gali sudaryti sąlygas, kad tos te
ritorijos gyventojai, ar bent jų 
vaikai, galės matyti praplau
kiančius laivus iš Japonijos ir 
Kinijos uostų į Europą. Šiuo 
metu, plaukiant Panamos kana
lu, tie laivai padaro daugiau 
kaip 23,000 km., o plaukiant per 
Kanados šiaurės vakarų korido
rių reikėtų tik 14,000 km. Be
veik visi mokslininkai sutaria, 
kad šį globalinį atšilimą sukelia 
padidėjusi atmosferinių atmatų 
koncentracija, ypač anglies dvi
deginio dujos.

Veteranai kartai kasmet 
lapkričio 11 d. švenčia Paliaubų 
dieną. Ji švenčiama jau nuo 
1918 metų, kai vienuoliktą metų 
mėnesį, vienuoliktą dieną ir vie
nuoliktą valandą jungtinės vaka
rų pasaulio pajėgos laimėjo karą 
prieš kaizerinę Vokietiją ir pasi- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanados lietuvių bendruomenės suvažiavimo dalyviai Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. R. Jonaitienės

Lietuviški veiklos rūpesčiai
Kanados lietuvių bendruomenės tarybos narių suvažiavimas, svarstęs 

veiklos gaires
KLB krašto XIX tarybos 

pirmoji sesija įvyko 2004 m. 
lapkričio 6, šeštadienį, Anapilio 
parodų salėje. Dalyvavo 49 bal
savimo teisę turintys tarybos na
riai ir 21 svečias. KLB pirmi
ninkė Rūta Žilinskienė pasveiki
no susirinkusius, pakvietė sugie
doti Lietuvos himną, mirusius 
KLB darbuotojus pagerbti tylos 
minute. Invokaciją sukalbėjo 
prel. Edmundas Putrimas.

Ambasadorė Sigutė Jakšto- 
nytė pasveikino dalyvius ir pra
nešė, kad generaliniam garbės 
konsului Hariui Lapui atsistaty
dinus iš pareigų, naujuoju kon
sulu skiriamas Liudas Matukas. 
Ji perskaitė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio Antano Valio
nio padėką H. Lapui už ilgametę 
ir našią diplomatinę veiklą. Al
girdas Vaičiūnas tarė padėkos 
žodį, papasakodamas apie H. 
Lapą ir jo darbus, apie jo žmo
nos Gražinos Lapienės svarbų 
įnašą konsulato veiklai. Trumpą 
žodį tarė naujai paskirtas gen. 
konsulas L. Matukas.

Tarybos sesiją taip pat svei
kino Kanados lietuvių fondo ta
rybos pirmininkas dr. Arūnas Pa
bedinskas. R. Žilinskienė per
skaitė sveikinimus, gautus raštu.

Sudarius prezidiumo, man
datų, nominacijų ir rezoliucijų 
komisijas, pirmininkavimą per
ėmė pakviesti toms pareigoms 
Joana Kuraitė-Lasienė ir Ber
nardas Mačys.

Priėmus darbotvarkę ir pra
eitos sesijos protokolą, R. Ži
linskienė perskaitė savo praneši
mą apie praėjusių metų veiklą, 
suminėdama įvairius susitiki
mus, pasitarimus ir keliones, ku
riose dalyvavo ji ar jos atstovai. 
Iždo pranešimą pateikė Arūnas 
Morkūnas.

Auditoriaus ir revizijos ko
misijos pranešimą perskaitė Joa
na Kuraitė-Lasienė. Nors kny
gos vedamos tvarkingai, ne vi
soms išlaidoms rasti pateisinami 
dokumentai. 2004 m. sausio- 
rugpjūčio mėnesių apyskaita, 
rodanti $96,342.62 daugiau iš
laidų negu pajamų revizijos ko
misiją paskatino siūlyti, kad 
krašto valdyba sudarytų 3 metų 
biudžetą.

Kultūriniams reikalams, vie
netams, jaunimui iš viso valdy
ba paskyrė $68,529, švietimui - 
$11,440, sportui - $32,197, hu
manitarinei šalpai - $96,181.50.

Garbės teismo pirmininkas 
Arūnas Staškevičius pranešė, 
kad skundų nebūta.

KLJS pirmininko pranešimą 
perskaitė sąjungos vicepirminin
kas Vytas Ruslys. Apibūdinta 
praėjusių metų veikla - surengti 
įvairūs pobūviai jaunimui, Va
sario 16-tos proga jaunimo są
junga surengė užsiėmimų dieną 
Toronto Maironio mokyklai. At
naujintas KLJS tinklalapis. Su
darytas XII PLJS kongreso ruo
šos komitetas, kuriam pirminin
kauja Matas Stanevičius. Kong

reso tinklalapyje www.kongre
sas.org/apklausa paskelbta ap
klausa, kurioje visi kviečiami 
dalyvauti.

Kitų valdybos narių - vyk
domosios vicepirmininkės Silvi
jos Piečaitienės, kultūros komi
sijos pirmininko Algirdo Vai
čiūno, sporto apygardos pirmi
ninko Rimo Kuliavo, švietimo 
komisijos pirmininkės Vidos 
Stanevičienės, specialių projek
tų vadovo Petro Meiklejohn pra
nešimai pateikti tarybai raštu.

KLB Muziejaus-archyvo veik
los pranešimą - vedėjos dr. Ra
sos Mažeikaitės ir kopirmininkų 
Romo Otto bei Ramūnės Saka- 
laitės-Jonaitienės skaitė pastaro
ji. Gili padėka pareikšta ilga
mečiam muziejaus-archyvo iž
dininkui Vytautui Taseckui, ku
ris dėl sveikatos sutrikimo pasi
traukia iš pareigų.

Petras Meiklejohn žodžiu pa
pildė raštu pateiktą pranešimą 
apie “Canadians for a Genocide 
Museum”. Tai 21 etninių bend
ruomenių grupė, kuri siekia 
įsteigti valdžios išlaikomą geno
cido muziejų, atspindintį visų 
Kanados genocido aukų ir jų 
šeimų istoriją, taipgi mokyklų 
programose išplėstų mokymo 
medžiagą, kad ji būtų tiksli ir 
nevienašališka.

Toronto apylinkės pirminin
kė Danutė Garbaliauskienė išda
lino kvietimą į Kanados lietuvių 
dienas, rengiamas Toronte 2005 
gegužės mėnesio 20-22 d.d., ir 
paskatino visus dalyvauti. To
ronto apylinkė švenčia 55-tus 
veiklos metus.

Apylinkėse veikla sukasi 
apie įprastas šventes bei pami
nėjimus. Mišios, minėjimai, va
karienės ar kitokie renginiai su
buria tautiečius svarbiomis lie
tuviams dienomis. Įvairiose vie
tovėse, vienur dažniau, kitur re
čiau, minima Tautos šventė, Ka
riuomenės šventė, Kūčios, Nauji 
metai, Sausio 13-toji, Vasario 
16-toji, Kovo 11-toji, Užgavė
nės, Motinos diena, Birželio trė
mimai. Kai kur prisideda filmų, 

Naujasis Lietuvos gen. garbės konsulas LIUDAS MATUKAS ir jo žmona 
GRAŽINA MATUKIENĖ klausosi pranešimų KLB tarybos suvažiavime 
š.m. lapkričio 6 d. Anapilio parodų salėje Nuotr. R. S. Jonaitienės

knygų, svečių iš Lietuvos sutik
tuvės, bendravimas su kitais bal- 
tiečiais, dalyvavimas daugiakul- 
tūriuose renginiuose.

Retas apylinkių pirminin- 
kas-ė savo pranešime raštu ar 
žodiniame papildyme paminėjo 
savo apylinkės narių skaičių. 
Delhi-Tillsonburge 27 susimoka 
nario mokestį, pranešė pirminin
kė Teresė Pargauskienė. Oakvi- 
lės pirmininkas Jonas Žiūraitis 
rašė, kad yra 19 narių, kurių au
kos šiemet paaugo 200 dol. - iš 
viso surinkta $1715. Kanados 
vakaruose - Vankuveryje Berna
deta Abromaitytė-Verch rašo, 
kad apylinkė turi 80 narių, susi
renka iki 150 kai kuriuose pa
rengimuose. Vyksta įvairi veikla 
- šalia bendrų renginių, veikia 
pensininkų klubas, prie Kūčių, 
Vasario 16-tosios ir kitų įprastų 
parengimų prisideda Joninės, iš
kylos į kalnus ir lietuvių kalbos 
klubas norintiems tobulinti kal
bos įgūdžius.

Suvažiavime dalyvavo Ha
miltono pirmininkė Rasa Bakšy- 
tė-Pruden, Londono - Algis 
Švilpa, Montrealio - Arūnas 
Staškevičius, Otavos - Rūta 
Kličienė, St. Catharines - Algis 
Zubrickas, Vasagos:Stayner - 
Rūta Poškienė. Sault Ste. Marie 
atstovas K. Slyžys pranešė, kad 
yra 12 susirenkančių lietuvių, 
kurie norėtų sudaryti klubą, nors 
ne visi kalba lietuviškai. Suva
žiavimas pritarė to klubo įjungi
mui į KLB.

Po užkandėlių pertraukos 
vyko krašto valdybos, revizijos 
komisijos ir garbės teismo rinki
mai. Neatsiradus kitų kandidatų 
sąrašų, aklamacijos būdu išrink
ti valdybon Petras Meiklejohn, 
Arūnas Morkūnas, Elona Punk- 
rienė, prel. Edis Putrimas, Matas 
Stanevičius, Vida Stanevičienė, 
kun. Vyt. Staškevičius, Algirdas 
Vaičiūnas, Rima Žemaitytė ir 
Rūta Žilinskienė. Garbės teismą 
sudaro: P. Adamonis G. Kudž- 
mienė, B. Nagienė, Br. Niedva
ras, R. Piečaitienė; revizijos ko- 

(Nukelta į 4-tą psl.)

Pirmoji patvirtino 
Konstituciją

Lietuvos seimas, susirinkęs 
į paskutinį savo kadencijos po
sėdį, lapkričio 11 d. patvirtino 
Europos sąjungos (ES) Konsti
tuciją. Lietuva tapo pirmoji tai 
padariusi ES narė.

Už įstatymo dėl Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai pa
tvirtinimo projektą visuotiniame 
posėdyje balsavo 84 seimo na
riai, prieš - 4, susilaikė - 3. 
Spalio 29 Romoje pasirašytos 
Konstitucijos patvirtinimo pro
cedūros seime užtruko vos sa
vaitę.

Pirmasis referendumas dėl 
sutarties patvirtinimo vyks vasa
rio 27 d. Ispanijoje. Jei visos 
valstybės Konstituciją patvir
tins, ES turės ilgesniam laikui 
renkamą pirmininką, nuolatinį 
užsienio reikalų ministerį, supa- 
prastės sprendimų priėmimas ir 
balsavimo tvarka, sumažės Eu
ropos komisijos komisarų skai
čius.

Pritarė biudžetui
Seimas spėjo patvirtinti 2005 

m. valstybės biudžeto ir savival
dybių finansinių rodiklių patvir
tinimo įstatymo projektą lapkri
čio 9 d. Opozicinių Tėvynės są
jungos bei Liberalų ir centro są
jungos frakcijų atstovai, taip pat 
nepriklausomi seimo nariai, kri
tikavo vyriausybę tiek dėl lėšų 
paskirstymo, tiek dėl skubėjimo 
jį priimant.

Valstybės biudžeto pajamos 
su Europos sąjungos lėšomis ki
tais metais sieks 15.65 bin. litų, 
arba 23.7%. bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Planuojamos 
valstybės biudžeto išlaidos, 
įskaitant išmokas ir kompensa
cijas savivaldybių biudžetams, 
sudarys 17.46 bin. litų (2.05 bin. 
daugiau negu šiemet).

Valstybės biudžeto pajamos 
kartu su ES lėšomis sudarys 
13.85 bin. litų, arba 1.92 dau
giau negu šiais metais. Numato
ma, kad biudžetą pasieks 2.67 
bin. ES lėšų, o Lietuvos įmokos 
į organizacijos biudžetą sudarys 
766 mln. litų.

Gynybai skirta 1.24 bin litų, 
arba 7.9% visų valstybės biu
džeto paskyrimų. 7.6% visų biu
džeto išlaidų planuojama skirti 
viešajai tvarkai ir visuomenės 
apsaugai — iš viso 1.19 bin. litų.

Sugriežtino įstatymo 
priėmimo taisykles

Lapkričio 9 d. seimas prita
rė seimo statuto pataisoms ir 
papildymams, kurie griežčiau 
tvarko teisės aktų priėmimo pro
cedūras ir įpareigoja seimo na
rius lankytis visuotiniuose ir ko
mitetų bei komisijų posėdžiuo
se, rašo ELTA-LGTIC. Naujoje 
statuto redakcijoje įstatymai ir 
seimo nutarimai bus priimami, 
kai seimo posėdyje dalyvaus ne 
mažiau kaip pusė visų parla
mentarų.

Už beveik 30 statuto straips
nių pataisas ir papildymus bal
savo 94 parlamentarai, po vieną 
balsavo prieš ir susilaikė. Seimo 
narių sprendimu tik dviejų par
lamentinių komitetų - Užsienio 
reikalų bei Valstybės saugumo 
ir gynybos - nariais galės būti 
tik parlamentarai, turintys teisę 
susipažinti su slapta informacija.

Pakeitus statutą, seimo na
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riams teks dalyvauti visuose 
parlamento posėdžiuose, ne vien 
iš anksto numatytų balsavimų 
dėl įstatymų priėmimo metu, 
kaip buvo iki šiol. Seimo narių 
dalyvavimą posėdžiuose pavesta 
kontroliuot Etikos ir procedūrų 
komisijai. Jai taip pat teks kon
troliuoti, ar lėšos, gautos iš vals
tybės biudžeto seimo nario išlai
doms, susijusioms su jo parla
mentine veikla, naudojamos pa
gal paskirtį.

Paskutinė seimo sesija
Lapkričio 11 d. darbą bai

giantį aštuntąjį seimą Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pavadino istoriniu seimu, nuvei
kusiu daug svarbių darbų. Per jo 
kadencijos metus Lietuva tapo 
ŠAS ir Europos sąjungos nare, 
seimas priėmė daugybę šiai na
rystei kelią atvėrusių įstatymų. 
Seimo nariams teko ir nelengvas 
išbandymas - apginti demokra
tiją ir Konstituciją, garbingai at
liekant priesaiką sulaužiusio bu
vusio valstybės vadovo apkaltą.

Prezidentas atsisveikinimo žo
dyje seime taip pat pažymėjo, kad 
Lietuvoje per šiuos metus įvyko 
didžiulių permainų, seimui teko 
dirbti sudėtingomis sąlygomis, 
dažnai susikertant įvairių socia
linių sluoksnių ir verslo grupių 
interesams. Nors Lietuvos ūkis 
sparčiai augo per 4 metus, nesu
gebėta mažinti skurdo, nedarbo, 
spręsti kitas skaudžias socialines 
problemas.

Vyriausybė skirstė lėšas
Spalio 27 d. Lietuvos vy

riausybė iš atsargos fondo pa
skirstė per 386,000. Iš stam
biausių paskyrimų - Lietuvos 
valstybinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai nutarta skirti 35,000 
litų pagrindinio pastato avarinės 
būklės pašalinimo išlaidoms iš 
dalies padengti. Švietimo ir 
mokslo ministerijai paskirta 50,- 
000 litų viešajai įstaigai “Lietu
vos Junior Achievement” moki
nių verslumo ugdymo programų 
parengimui ir įgyvendinimui.

Kauno arkivyskupijai pa
skirta 33,000 litų Domeikavos 
Lietuvos kankinių v parapijos 
šventovės statybai. Šilutės ra
jono savivaldybei skiriama 41,- 
700 litų potvynio padarytiems 
nuostoliams padengti, šelpti nu
kentėjusioms nuo gaisro Juknai
čių ir Švėkšnos seniūnijų gyven
tojams.

Premjeras Švedijoje
Lietuvos ministeris pirminin

kas A. Brazauskas spalio 31 d. 
dalyvavo Švedijos sostinėje 
Stokholme vykusiame Baltijos 
ir Šiaurės valstybių vadovų susi
tikime. Aštuoni premjerai kalbė
josi apie Šiaurės-Baltijos valsty
bių bendradarbiavimą, ryšius su 
Rusija ir kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis, svarstė Europos są
jungos narių reikalus.

Šalia Baltijos valstybių da
lyvavo Suomija, Švedija, Dani
ja, Norvegija ir Islandija. Pasta
rosios dvi nepriklauso Europos 
sąjungai. Šešių narių premjerai 
atskirai aptarė Europos viršūnių 
tarybos susitikimui svarbius 
klausimus -r Lisabonos strategiją, 
vidaus ir teisingumo reikalus, ES 
plėtrą, ES-Rusijos santykius. Eu
ropos viršūnių susitikimas vyko 
lapkričio 4-5 d.d. Briuselyje. RSJ

http://www.tzib.com
http://www.kongresas.org/apklausa
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Artūras Mičiūdas, kaip spaudos veikėjas, kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę Argentinoje sovietmečiu, su 
Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi prezidentūroje Vilniuje 1998 m. liepos 5 d. Nuotr. D. Barysaitės
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Naujojo seimo veidas
Lietuvos seimo rinkimų galutiniai duomenys ir jų reikšmė

Jaunimo sielovados seminare 
Koine, Vokietijoje, rugsėjo 19-24 
d.d. dalyvavo delegacija iš Lietu
vos. Seminare buvo pristatyta Kiol- 
no arkivyskupijos jaunimo sielova
dos veikla. Taip pat per susitikimą 
su 2005 m. Pasaulio jaunimo dienų 
rengėjais aptarta renginio tvarka, 
vyko diskusijos tikėjimo klausi
mais. Dalyviai aplankė Don Bosko 
klubą, Kiolne katedroje šventė Mi
šias su generalvikaru dr. Dominic 
Schwaderlapp.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
penktąją knygą Frankfurto knygų 
mugėje spalio 6 d. pristatė Vati
kano spaudos centro vadovas Joa
quin Navarro Valls. Knygoje, ku
rios tema yra 20 š. totalitarinės sis
temos - nacionalsocializmas ir ko
munizmas, Šventasis Tėvas dalinasi 
savo asmeniniais išgyvenimais bei 
platesniais apmąstymais, rašo apie 
didžiuosius šių dienų iššūkius.

Gudijos Minsko-Mohiliovo 
arkivyskupui kardinolui Kązimier- 
zui Swiątek rugsėjo 29 d. popiežius 
Jonas Paulius II įteikė Tikėjimo 
liudytojo - Fidei testis premiją. 
Gudijos kardinolas, 89 m. amžiaus, 
yra seniausias Europos vyskupas 
ordinaras. Įšventintas kunigu dar 
prieš 11 Pasaulinį karą, nuo 1941 m. 
kardinolas Swiątek ėjo perse
kiojimų ir kentėjimų kelią. Stalino 
režimo metais jis 10 metų praleido 
kalėjimuose ir lageriuose. 1991 m. 
popiežius paskyrė 76 m. amžiaus 
dvasininką Minsko ir Mohiliovo 
arkivyskupu, 1994 m. jis buvo pa
keltas kardinolu.

Kauno katechetikos centre 
rugsėjo 20 d. surengtas seminaras 
“Ir Dievas matė, kad tai yra gera”. 
Jį vedė Šv. Elzbietos kongregacijos 
sesuo Myrta M. Stockle iš Vokie
tijos. Dalyvavo per 20 katalikų ti
kybos mokytojų bei parapijų ka
techetų iš Kauno. Vadovė jau 10 
metų Lietuvoje skleidžia Franz 
Ketto metodiką - religijos mokymą 
per gyvenimo patirtį. Šiuo metodu 
mokomasi darniai bendrauti tarpu
savyje ir su Dievu, skatinamas da
lyvių kūrybiškumas. Seminare bu
vo skaitomas ir nagrinėjamas bibli
nis pasakojimas apie pasaulio sukū
rimą, apmąstomas požiūris į pasaulį 
ir Dievo kūrinius, aptarti būdai bei 
metodai, kaip geriau pažinti Dievo 
kūrinius. Po seminaro dalyviams 
buvo įteikti pažymėjimai. Panašūs 
seminarai vyko Švenčionėliuose, 
Prienuose, Leliūnuose, Vilniuje, Tel
šiuose, Šiauliuose, Kaišiadoryse.

Turino drobulės kopijos pri
statymas surengtas Šiaulių kated
roje rugsėjo 26 d.. Katedros bend

MIRTIES PRANEŠIMAS
MYLIMA MAMYTĖ

A+A
ONA MAČERNYTĖ- 

ABROMAITIENĖ
mirė 2004 m. lapkričio 7 d. po sunkios ligos Londone, 
Kanadoj. Gimė Bremene, Vokietijoj. Ilgą laiką gyveno 
Lemonte, Illinois, kur įsteigė Maironio lituanistinę mo
kyklą ir daug dirbo šalpos organizacijose. Paskutinius 
dvejus metus gyveno su dukra Rita Londone, Kanadoj.

Nuliūdę liko vaikai: Jonas Abromaitis, Kristina 
Abromaitytė, Rita Vilienė ir vaikaičiai: Julija, Audra ir 
Petras, Emilija, Jurgis, Aleksas ir Elena.

Už velionės sielą buvo aukojamos šv. Mišios 
Londone šeštadienį, lapkričio 13, 11 v.r. Šiluvos Mari
jos šventovėje. Pirmadienį, lapkričio 15, atsisveikinimas 
su a.a. Ona įvyko 1 v.p.p. Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių koplyčioje.

Nuliūdusi Seimą
Vietoj gėlių prašom aukoti “Vaiko vartai į mokslą” organi

zacijai. Čekius rašyti: “Child’s Gate to Learning”, P. O. Box 
381, Downers Grove, IL, 60515, USA.

ruomenė ir svečiai galės melstis 
prie tikslios Turino drobulės kopi
jos, kurią Šiaulių vyskupijai pado
vanojo visame pasaulyje šią relikvi
ją garsinanti Turino organizacija. 
Turino relikviją pristatė menotyri
ninkė Sigita Maslauskaitė, primin
dama, jog tai yra Kristaus kančios 
ikona, žmogaus nuodėmės, ir bega
linės Dievo meilės atspindys. Lini
nė drobė, į kurią pagal krikščio
nišką tradiciją buvo suvyniotas nuo 
kryžiaus nuimtas Jėzaus Kristaus 
kūnas, pastarąjį šimtmetį tarp tikin
čių ir netikinčių mokslininkų tyri
mų objektu. Popiežius ją pavadino 
protingumo provokacija, reikalau
janti kiekvieno žmogaus įsipareigo
jimo nuolankiai priimti žinią, siun
čiamą jo protui ir gyvenimui. Šiau
lių vyskupas Eugenijus Bartulis 
•kvietė visus melstis prie jos, meile 
atsilyginti Išganytojui už Jo paro
dytą meilę viso pasaulio žmonėms. 
Drobulės kopija bus vežama ir į ki
tus Šiaulių vyskupijos dekanatus.

Kunigo ir poeto Leonardo 
Andriekaus, OFM, gimimo 90 
metinių minėjimas buvo surengtas 
Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių 
ordino iniciatyva spalio 5 d. Mai
ronio lietuvių literatūros muziejuje. 
Provincijolas kun. Sigitas Benedik
tas Jurčys, OFM, pasidalino įžval
gomis apie kun. Andriekaus gyve
nimą ir kūrybą, prisiminė susitiki
mus su juo, pristatė jo surinktą me
no kolekciją, padovanotą Kretingos 
pranciškonų vienuolynui. Kun. 
Andriekus gimė 1914 m. liepos 15 
d. Barstyčių kaime, Skuodo rajone. 
Įstojo į Kretingos pranciškonų vie
nuolyną ir mokėsi Kretingos pran
ciškonų progimnazijoje. Prieš II pa
saulinį karą buvo išsiųstas stu
dijuoti teologijos į universitetus 
Austrijoje ir Italijoje, kur apgynė 
teologijos daktaro disertaciją. Nuo 
1946 m. iki mirties 2003 m. gyveno 
JAV-se. Čia dalyvavo lietuviškoje 
veikloje, leido ir redagavo žurnalą 
Aidai. Išleido poezijos rinkinius At
viros marios (1955), Saulė kry
žiuose (1960), Naktigonė (1963), 
Po Dievo antspaudais (1969), Už 
vasaros vartų (1976), Atmink ma
ne, Rūpintojėli (1985). Keli jo poe
zijos rinkiniai buvo išleisti ir anglų 
kalba. Lietuvoje 1991 m. išleistas 
rinkinys Pasilikau tik dangų mėly
ną. Minėjime jo eiles skaitė akto
rius E. Stancikas, gitara grojo ir pa
gal poeto žodžius sukurtas dainas 
dainavo kun. E. Arnašius. Kun. 
Andriekaus atminimui skirta jo kū
rybos bei meno kolekcijos paroda 
buvo parengta muziejininkės Dai
vos Bumblauskaitės.

Vertinant išeivijos veiklą praeityje
Apie Lietuvių išeivijos institutą Kaune

JUOZAS KOJELIS
Niujorko Darbininkas 2004 

gegužės mėnesio nr-je paskelbė 
adv. Žibutės Brinkienės LR sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės komisijai adresuotą laiš
ką, kuriame nurodoma, kad Lie
tuvių išeivijos institutas (LI) 
palikęs be išeivių o neoficialiai 
esąs kontrolėje vienos ideologinės 
grupės, kurios nusistatymai praei
tyje Lietuvos laisvinimo klausi
mais labai ryškiai skyrėsi nuo lie
tuvių bendruomenės daugumos.

Šio laiško tekstą svarstant 
Los Angeles LF bičiulių valdy
bai, buvo priimtas dėmesin LI 
instituto aiškinimas: vienpusiš
kumo įvaizdis atsirado todėl, 
kad kai kurių ideologijų asme
nys ir organizacijos neskuba 
Institutan savo archyvų siųsti. 
Neturint archyvų negalima jų ir 
tyrinėti. Taip susidarąs “užbur
tas ratas”: viena pusė archyvų 
neduoda, antra - netyrinėja, nes 
neturi. Iš to rato išeiti minėtame 
laiške buvo pateikti nepriklauso
mos Lietuvos prieš karą ir išei
vijos Bostono lietuvių enciklo
pedijos leidimo pavyzdžiai. 
Abiem atvejais “dešinės”, “kai-_ 
rėš” ir “vidurio” inteligentijos 
atstovai sutarė lietuvių kultūros 
labui sudaryti mišrius kolekty
vus, ir darbas buvo sėkmingas.

Ar LR seimo ir JAV LB 
komisija savo sesijoje Vilniuje 
tą laišką svarstė, nežinoma. Los 
Angeles LF bičiulius pasiekė tik 
Lietuvių išeivijos instituto orga
nizatoriaus ir vieno iš pagrindi
nių autoritetų labai neigiama 
reakcija, kurią laiško autorei 
perdavė Gediminas Leškys, LR 
seimo ir JAV LB komisijos ko- 
pirmininkas.

Minėtame adv. Žibutės Brin
kienės laiške yra nurodytas fak
tas, kad poetas Bernardas Braz
džionis dėl nepasitikėjimo LI 
institutu pakeitė nuomonę ir sa
vo asmeninį archyvą nukreipė į 
Maironio literatūros muziejų, 
nors anksčiau savo redaguoto 
žurnalo Lietuvių dienos archyvą 
buvo perdavęs Institutui.

Aš pradžioje irgi buvau la
bai palankiai nusiteikęs išeivijos 
archyvus koncentruoti Vytauto 
Didžiojo un-te, ypač kad tas 
universitetas yra ir mano alma 
mater. Stengiausi, kad LI insti
tutas gautų Rezoliucijoms remti 
komiteto (Americans for Con
gressional Action to Free the 
Baltic States) archyvų pasisa
kiau už čia perkėlimą JAV Lie
tuvių Bendruomenės archyvų.

Didžioji dalis mano asmeni
nio archyvo neseniai pasiekė 
Lietuvą. Dalį jo dėl atsargos pa
likau Amerikoje (Kiek nejaukiai 
jaučiuosi prisiminęs Institute 
įtakingo “rašytojo” ir “istoriko” 
Liūto Mockūno viešą raginimą 
man archyvą sudeginti). Tuo 
tarpu savo ir savo svainio Vinco 

PADĖKA
MŪSŲ BRANGIAI SESUTEI

AtA
MAGDALENAI KUDIRKIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame užprašiusiems Mišias, au
kojusiems jos atminimui Tėviškės žiburiams, pareišku- 
siems užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje. Jūsų nuošir
dumas palengvino mums liūdesio dienas.

Seserų ir brolių vardu visiems dar kartą nuo
širdus ačiū!

Salomėja Andrulienė

Trumpos archyvus noriu laikyti 
savo kontrolėje, nes įsitikinau, 
kad Instituto darbuose nepateisi
namai keliami išeiviai-kosmo- 
politizmo apaštalai, praeityje (o 
gal ir dabar) rodę nepagarbą tie
sai, šmeižę ištvėrusius antinaci- 
nėje ir antibolševikinėje rezis
tencijoje, diskusijose su oponen
tais klimpę į prieštaravimus ir 
nuolat slydinėję logikoje. Svar
bus faktas, kad tų asmenų dau
guma patys buvo prieškario Lie
tuvos autoritetinio režimo (tauti
ninkų ir protautininkų) adeptai 
ar tokių antidemokratinių šeimų 
įpėdiniai arba perėjūnai iš kitų 
ideologijų bei partijų.

Ta išeivijos dalis, kuri 
1945-2000 derino politinę ir 
kultūrinę rezistencijų daugiau
siai pasitarnavo Lietuvos laisvei 
bei kultūrai, ir sėkmingiausiai 
atlaikė jaunąją kartą nuo nutau
tėjimo. Faktai patvirtina, kad 
išeivijoje vykdytos rezistencijos 
aktyvas pagrindinai susidėjo iš 
žmonių išpažįstančių krikščio
niškąsias vertybes, atėjusių iš 
ateitininkų ir iš dalies iš skautų 
organizacijų. Rezistenciniams 
įsipareigojimams didelė jų dalis 

- susibūrė^ Lietuvių fronto bičiu
lių organizaciją. Šios minties 
žmonėse gimė pagrindinės kul
tūrinės ir politinės rezistencijos 
idėjos, paskatos ir pastangos tų 
idėjų įgyvendinimui.

Netrukus atsirado kita, nors 
negausi, bet atkakli grupė, kuri 
irgi norėjo gera Lietuvai. Stu
dentų “Santara” dar šešto de
šimtmečio pradžioje vienu iš pa
grindinių tikslų laikė “kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės”.

Pasitraukę iš Lietuvos, kol 
visi dar jautėmės tremtiniais ir 
taip save vadinome, ir kol tikė
jome į greitą Lietuvon grįžimų 
šie žmonės šoko monopolizuoti 
gyvąją išeivijoje rezistenciją. 
Net Raila, masoniško “antikleri- 
kalinio fronto” kūrėjas ir anti- 
frontiniško ir ypač antibrazaiti- 
nio “Klevo” organizatorius pre
ambulėje įrašė kilnų šūkį: “Mes 
esame pasiryžę iki mirties kovo
ti už lietuvių tautos laisvę”. Šis 
žmogus turėjo gabumą iš 
grėsmingų situacijų laiku pasi
šalinti, o “drąsą” demonstravo 
saugiose užfrontėse, kovodamas 
(jo paties žodžiais) su “dešiny- 
bėm apakusiais krikdemų esesi
ninkais”, “šarlatanais”, “onanis- 
tiniais militaristais”, “viduram
žiška reakcija”, “totalitaristais” 
ir kitais nenaudėliais. Savo žur
nalistikoje Raila smerkė rašan
čius slapyvardžiais, o pats nau
dojo keliolika slapyvardžių 
(Trumpys, Ragaila, Zubrys, 
Lengvenis, Dubingis ir t.t.), tar
tiufiškai skelbė kilnius dvasinių 
vertybių idealus kūrybinės lais
vės, tiesos, žmoniškumo, apy
kantos, doros, pasiaukojimo, 
meilės, grožio, bet pats jų ne
praktikavo. Nieko gero nelauk- 

tina ir iš tos jo archyvo dalies, 
kurią Institute iki 2005-jų metų 
yra įslaptinęs.

Railos paliktą medžiagą 
Lietuvių išeivių instituto tyrinė
tojai gausiai naudoja, deja, ne
kritiškai.

Kiek kitaip nutinka su kitu 
LI instituto numylėtiniu, Bronio 
Railos artimu bičiuliu, buv. gen. 
P. Plechavičiaus adjutantu ir 
Okupanto replėse prisiminimų 
autoriumi Henriku Žemeliu. 
Kaip ir tinka buvusiam plecha- 
vičiukui, jis 1961 Dirvoje įžval
giai ir aštriai pasisakė prieš 
rezistencinį nusiangažavimą:

“Komunistinėje sistemoje 
joks politinis ar kultūrinis veiks
mas nėra daromas, neturint ko
kio nors tai sistemai naudingo 
tikslo. Užtenka tik stebėti jų 
pastangas tremtinių atžvilgiu 
(...) -jos visuomet siekė vieno 
ir to paties tikslo - visomis prie
monėmis palaužti mūsų atsparu
mų idant neliktų nė vieno laisvo 
balso, kalbančio jų nenaudai.

Tas pats yra ir su dabartinė
mis kultūrinėmis piršlybomis - 
toks nekaltas ir beveik patrioti
nis pasiūlymas jau rado ir mūsų 
tarpe entuziastų kurie apsimes
dami politiniais neišmanėliais, 
nori pasirodyti lietuviškais New 
Frontiers ieškotojais, kad, girdi, 
tie pasenę senų idėjų šalininkai 
negali numatyti tų naujų ir vilio
jančių galimybių. Jei tikėtume 
kai kuriais spėliojimais, kad lie
tuviški bimbininkai reikalingi 
pavaduotojų, tai tie naujų kelių 
ieškotojai nori ar nenori, turės 
užimti jų vietų jei ir toliau tikės 
naujomis komunizmo iškalbo
mis... (Kultūrinis bendradarbia
vimas) yra labai rimta problema, 
kuri kasmet kels vis naujų klau
simų ir statys vis naujų pinklių 
kurioms jau ir dabar nesugeba
me vieningai pasipriešinti”.

Bet taip aštriai prieš oku
pantus pasisakęs plechavičiukas 
po metų patikėjo komunistinė
mis iškalbomis ir pats žygiavo 
“pavargusių herojų” eilėse, ku
rioms vadovavo dr. Vytautas 
Kavolis, 1962 skelbęs, kad jo 
sekėjai “pageidautų nepriklau
somos Lietuvos, tačiau priėję 
išvados, kad nepriklausomybės 

-atstatymui apčiuopiamoje atei
tyje nėra realių vilčių, yra pasi
ryžę padėti tautai, nekeldami 
nepriklausomybės klausimo, jei 
to reikalauja tie, kurie nustato 
sąlygas, kuriomis apskritai tėra 
galima tautai padėti”. Netrukus 
Žemelis keliaus į Vilnių (Mask
vą?) kaip “bendradarbiautojų” 
emisaras derėtis ar instrukci
joms gauti.

Praėjusio šimtmečio aštunto 
dešimtmečio antroje pusėje tarp 
Amerikos lietuvių pasirodė 
Aleksandras Štromas, iš nacių 
žudynių išgelbėtas žydų šeimos 
vaikas. Rusams 1944 sugrįžus, 
jį augino ir išmokslino Maskvos 
patikėtinis okupuotoje Lietuvoje 
KP gen. sekretorius Antanas 
Sniečkus. Teisės mokslus baigė, 
doktoratą apgynė ir komunizmu 
nusivylė Maskvoje. 1973 išvyko 
į Angliju greit padarė akademi
nę karjerą ir Vakaruose pagarsė
jo kaip komunizmo kritikas-di- 
sidentas, tarp lietuvių - kaip 
populiarus kalbėtojas, dažnai 
įklimpęs pats sau į prieštaravi
mus. Pav. Ženkiio slapyvardžiu 
1974 jis išskaičiuoja gausius 
Sniečkaus nuopelnus Lietuvai, o 
1984 jau rašo: “Aplamai susida
riau vaizdų kad Stalinas pilnai 
pasitikėjo Sniečkumi. Lietuvoje 
Sniečkus visada buvo pilnas

(Nukelta į 2-rą psl.)

ANTANAS DUNDZILA
Kalbant apie rinkimus, svar

bu suprasti pagrindinius rinkimų 
bruožus. Balsavimas vyko dviem 
ratais - spalio 10 ir 24 d.d. 
Spalio 10 kai kuriems kandida
tams nesurinkus įstatymu nusta
tytos balsų daugumos, spalio 24 
buvo balsuojama už vieną iš 
dviejų, anksčiau daugiausia bal
sų gavusių kandidatų.

Panašiai, kaip JAV-se į kon
gresą grynai teritoriniu pagrindu 
renkami Atstovų rūmų nariai ir 
iš kiekvienos valstijos dar po du 
senatorius, rinkimų tikslu Lietu
va yra suskirstyta į (a) 71 “vien- 
mandatinę” rinkimų apygardą ir 
(b) vieną apygardą visai Lietu
vai, vadinamą daugiamandatine, 
kurioje renkama 70 atstovų. Ne
sileidžiant į smulkmenas, vien
mandati nėse apygardose už kan
didatą balsuoja tik tos apygar
dos piliečiai ir išrinktu laikomas 
tas, kuris surenka daugiau kaip 
50% balsų; niekam negavus ab
soliutinės daugumos, vykdomi 
antro rato rinkimai (spalio 24). 
Daugiamandatinėje apygardoje 
esmėje balsuojama už partijos 
sąrašų o laimėjusių skaičių nu
stato už sąrašą paduotų balsų 
proporcija. Išrinkti bent vienam 
seimo nariui sąrašas privalo su
rinkti bent 5% balsų.

Išeivijai svarbu, kur eina iš
eivijos balsai. įstatymas nurodo, 
kad kitose valstybėse gyvenan
tys Lietuvos piliečiai įrašomi į 
Vilniaus Naujamiesčio nr. 1 
vienmandatinės apygardos sąra
šų (Savaime suprantama, “už
sieniečiai” - kartu su visais rin
kėjais - balsuoja ir už daugia- 
mandatinius kandidatus). Užsie
nyje piliečiai balsuoja per Lie
tuvos diplomatines atstovybes. 
Tokių šiuose rinkimuose buvo 
53. Tai Kanadoje ambasada ir 
konsulatas Toronte, o JAV - ir
gi ambasada bei konsulatai Či
kagoje, Los Angeles, Niujorke 
bei Seattle.

Apibendrintais skaičiais, šiuo
se rinkimuose balsuoti teisę turėjo 
2,666,000 piliečių. Iš jų rinki
muose dalyvvo 1,229,000 arba 
46%. “Užsieniečiams” rūpimoje 
Naujamiesčio apygardoje buvo 
įregistruota 53,800 rinkėjų, jų 
28,700 (53%) dalyvavo vien
mandatinės apygardos pakartoti
niame balsavime. Tolimesniame 
svarstyme žvelgiame į Kanados 
bei JAV balsavimo duomenis 
lentelėse.

Lentelėje nr. 1 sutraukti Ka
nados ir JAV rinkėjų skaičiai 
Naujamiesčio apygardoje. Pra
dedant paskutine eilute, suminė
tuose krantuose balsavimo teisę
Lentvtė Nr. 1
NAUJAMIESTIS, BALSŲ STATISTIKA KANADOJ IR JAV 

furija tenę 53.000. 27.400 betaat - 51%
Turėjo 

bahavmo Balsavo H

Kanada, ambasadoj 346 m
Toronto kor*/. 61 M

Viso Kanada 407 12*
JAV, atrtewdoj 1177 ’r

Chicago 7267
L. Aręain koneuf ® 33
•kv Yortt konau 1277 S»

Seattle konau,’ 19 10
Viso JAV 4771 2M0 M*

Viso, Kanada ♦ JAV ___ m
Lentelė Nr. 2
DEGUTIENĖ - GRICIUS KANADOJE IR JAV
333 teisėti balsai Kanadoje, 2660 JAV-se

Balsavo 
už 

1. Degutienę

Balsavo 
už

A Gricių

Už
13 kitų

Kanada, ambasadoj 210 77% 21 8% 41 15%
Toronto konsti. 52 85% 0 0 9 15%

Viso Kanada 262 79% 21 6% SO 16%
JAV, ambasadoj 449 60% 139 19% 159 21%

Chicago kortsul. 777 59% 166 13% 383 29%
L Angeles konsd. 28 85% 0 0% 5 15%
New York konsui. 302 56% 86 18% 147 27%

Seattle tonsut. 13 68% 4 21% 2 11%
Viso JAV 1569 59% 395 15% 696 26%

Viso, Kanada ♦ JAV 1831 61% 416 14% 748 26%

PADĖKA
AtA

ANTANINA STONKIENĖ
mirė 2004 m. spalio 25 d., palaidota spalio 29 d. Šv. Jono 

lietuvių kapinėse, Mississaugoje, ON.
Nuoširdžiai dėkojame prel. J. Staškevičiui už 

maldas laidotuvių namuose ir už gedulines Mišias laido
tuvių dieną. Esame dėkingi vargonininkei Daliai Nor
kienei ir Šv. Kazimiero parapijos chorui už giesmes ir 
vargonavimą.

Dėkojame visiems už užuojautas raštu ir žodžiu, 
užprašytas Mišias, gėles ir aukas “Delhi Long Term 
Care (Escape Room)” ir Šv. Kazimiero parapijai. Ačiū 
J. Gurklienei už gražiai suruoštus laidotuvių pietus ir vi
soms ponioms už suneštus pyragus.

Liekame dėkingi už Jūsų nuoširdumą mūsų 
šeimoms -

Sūnūs - Donatas, Arvydas, Jonas, Rimas, 
Andrius su šeimomis ir sesuo Ada Arūnienė

turėjo 5,183 rinkėjai, kai Nauja
miestyje iš viso buvo įregistruo
ta 53,800. Čia glūdi pirmoji 
išvada, kad Kanadoje ir JAV yra 
vos ne 10% rinkėjų. Toks rinkė
jų nuošimtis rimtesnio dėmesio 
nesusilauks nei iš partijų nei iš 
kandidatų, nei iš rinkimus lai
mėjusiųjų . Žvelgiant į tuos du 
kraštus, tai JAV rinkėjų yra apie 
12 kartų daugiau (4,776) negu 
Kanadoje (407). Gilinantis į ats
kiras vietoves, negalima nesiste
bėti palyginti mažu rinkėjų skai
čiumi (tik 36) šiaipjau energin
game ir didokame Los Angeles 
lietuvių telkinyje. Jei Kanados 
bei JAV rinkėjų skaičius, saky
kime, “skęsta” Naujamiesčio 
rinkiminėje apygardoje su 
53,800 rinkėjų tai tas mūsų 
skaičius visiškai “ištirpsta” dau
giamandatinėje apygardoje, kur 
balsavimo teisę turėjo 2.7 mili
jono piliečių. Išvada išeivijai 
liūdnoka: kaip visuomeninis rin
kėjų padalinys mes esame be
reikšmiai; mūsų balsavimas yra 
asmeninio pobūdžio aktas ku
riuo dalyvaujame krašto valdyme.

Lentelėje nr. 2 yra šiek tiek 
politinio pobūdžio statistikos. 
Naujamiesčio vienmandatiniuo- 
se rinkimuose buvo iškelta 15 
kandidatų, iš kurių stipriausiai 
pasirodė I. Degutienė ir liberalų 
Centro sąjungos A. Gricius. 
Spalio 10 d. apygardoje niekam 
nesurinkus 50% balsų rinkėjai 
spalio 24 balsavo arba už Degu
tienę, arba už Gricių. Žymia bal
sų persvara buvo išrinkta Degu
tienė.

Iš lentelės matyti išeivijos 
pasirinkimas - didelė balsų dau
guma už ją (Tėvynės sąjungos- 
konservatorių polit. kalinių ir 
tremtinių krikšč. demokratų 
kandidatę). Spalio 19 d. TŽ bu
vo paskelbtas jos laiškas, kuria
me dėkoja už balsus spalio 10 
d., skatina išeiviją balsuoti an
trojo rato rinkimuose ir šiek tiek 
netiesioginiai kviečia pasakyti 
“... kokių permainų norite”. At
stovaudama Naujamiesčio rinki
minei apygardai (kurioje balsuo
ja išeivija). Degutienė yra mūsų 
visų atstovė seime. Kas norėtų 
pasinaudoti jos kvietimu gali 
išrinktai naujo seimo narei rašy
ti e-paštu (ir.degu@lrs.lt) arba 
laišku (Lietuvos respublikos sei
mas, Gedimino pr. 53, Vilnius).

Išrinktųjų seimo narių pasi
skirstymas pagal partijas atrodo 
taip: Darbo partija - 39 nariai, 
Tėvynės sąjunga (šioje grupėje 
I. Degutienė) - 25, socialdemo
kratai - 20, liberalai - 18, so
cialliberalai - 11, liberaldemo- 
kratai - 10, valstieč., nauj. de
mokratai - 10, Patys save iškėlę 
- 6, Lietuvos lenkai - 2. Šie 
skaičiai rodo, kad krašto valdy
mui reikės bent trijų partijų 
koalicijos ar blokavimosi.

Šiame rašinyje naudota sta
tistika yra paimta iš gražiai, iš
samiai paruošto seimo tinklala- 
pio internete, kurio adresas yra 
www.lrs.lt.
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Karmėlavos kapinėse 1997 m. liepos mėnesį laidojant a.a. gen. T. Daukanto palaikus, dalyvaujant Lietuvos 
kariuomenės kapelionui, D. Daukantaitei-Gineitienei, gen. J. Kronkaičiui. Kalba iš Argentinos atvykęs 
Artūras Mičiūdas

Pasaulis po rinkimų Amerikoje
Perrinkto prezidento agresyvumas dar 

labiau pabrėžiamas

Jie žėri ne savo šviesa...
KUN. K, AMBRASAS, SJ
Ne vienas vakare žvilgteria

me į žvaigždėtą padangę, kur ne 
tūkstančiai, o miriadai žvaigž
džių. Jų ne tik nesuskaičiuojama 
daugybė, bet ir kai kurių - neap
sakomas dydis - bilijonus kartų 
didesnės už mūsų Žemę ir Sau
lę. Jų ištisos galaktikos, kuo 
tiksliausiai besisukančių viena 
apie kitą. Ir kas nuostabu, kad 
jos, užtekėjus saulei, ypač tatai 
dar ryškiau kalnuose, iškart iš
blėsta...

Bažnyčios kalendoriuje kas
dien yra įrašytas vienas, o kar
tais net keli, keliolika šventųjų. 
Visų šventųjų šventė panaši į tą 
žvaigždėtą padangę. Jų niekas 
nei vardų, nei kapų nežino, nei 
antkapių nestato, nei poetai savo 
eilių ir romanų nerašo. Tai visi, 
kurie vykdė ne savo, o Dievo 
valią, kuo mažiausiai rūpinda
miesi savimi, savo gyvenimą 
pašventė kitiems, sąžiningai at
liko savo pareigą. Jie žėri ne sa
vo, o Viešpaties šviesa ir šviečia 
lyg žvaigždės. Tai kvapą gniau
žiantys skaičiai, tai nuostabą ke
liantis vaizdas, kaip sugebėjo, 
paprasti - piemenėliai, durinin
kai, slaugytojai, tarnaitės, artojai 
pasiekti altorių garbę.

Apie šventumą mes dažnai 
esame susidarę neteisingą nuo
monę, nes didžiuma mini, jog 
šventasis tai tas, kuris save pla
ka, nešioja ašutinę, bėga į tyrus 
ar miškus, stovi per dienų die
nas ant stulpo ar nuo ryto lig va
karo pasninkauja, pamokslauja, 
išvien meldžiasi. Nors gražus 
žvaigždėtas dangus, bet prieš 
šventuosius blankte nublanksta 
jo grožis. Nors esame paprasti 
žmonės, bet kiekvienas iš mūsų 
yra pašauktas eiti šiuo keliu. At
rodo, ne vienas pasakys: “Ne 
tau, Petrai, tos ropės”. Netiesa. 
“Galėjo tie, galėjo anie, kodėl 
negaliu aš?” - ne sykį klausinė
jo save šv. Augustinas, šv. Igno
tas Lojolą, Jėzaus draugijos stei
gėjas. Abudu turėjo sunkių ir il
gų kovų šventumo kelyje. Štai 
šv. Kamilius Lelietis, linksmas 
ir nerūpestingas, jaunystėje taip 
prasilošdavo, kad neturėdavo už 
ką pavalgyti XVI š. gyvenęs ka
riškis, prancūzas. Ko tik jis ne
mėgino, niekas jo nepatenkino. 

Artūras Mičiūdas, iš Argentinos atgabenęs urną su ats. generolo T. 
Daukanto pelenais, ją perduoda velionies dukrai Dainai Daukantaitei- 
Gineitienei ir Lietuvos kariuomenės vadui gen. J. Kronkaičiui 1997 m. 
liepos mėnesį Vilniaus oro uoste

AtA
ALGIUI BERESNEVIČIUI

per anksti atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliai užjaučiame 
skausme likusius artimuosius ir šeimos narius - žmoną 
RITĄ, vaikus ANDRIŲ, LUKĄ ir DAINĄ, mamą 
BRONĘ BERESNEVIČIENĘ, seserį NIJOLĘ SLI- 
VINSKIENĘ su šeima ir visus gimines -

Magdalena Juozaitienė, 
sūnus Rimvydas (Joe), 

dukros — Joana, Emilija, Vida ir jų šeimos

Nusprendė tapti vienuoliu. Tik
tai dėl nepagydomos kojos joks 
vienuolynas jo nepriėmė. Tada 
jis, palikęs Prancūziją, Romoje, 
šv. Jokūbo ligoninėje, slaugė li
gonius taip nuoširdžiai, taip rū
pestingai, kad iš slaugo virto tos 
ligoninės direktoriumi ir Euro
poje įsteigė daugybę tokių mei
lės namų, o jo pradėtą darbą to
liau tęsia šimtai jo sekėjų. Jis 
palaidotas Romoje Šv. Magda
lenos šventovėje, 1746 m. po
piežiaus Benedikto XIV pa
skelbtas šventuoju.

Kai numirsim, nustebsim 
dėl trijų dalykų: kad amžinybėje 
nerasime tų, kuriuos tikėjomės 
rasti; rasime tuos, kurių nesiti
kėjome rasti, bet labiausiai nu
stebsime, kaip mes ten patys at
sidūrėm. Kiek ten gerų tėvų, 
motinų, vaikų, eilinių žmonių, 
gerai atlikusių savo pareigas. 
Viena regėtoja paklausė Kristų: 
“Kuo mes šiuo metu turime la
biausiai rūpintis?” Kristus jai at
sakęs: “Kuo geriau ir sąžinin
giau atlikti savo pareigas”. Savo 
šeimai, tautai, Bažnyčiai, Dievui 
ir artimui. Kur tik pažvelgsim - 
nelaimės, skurdas, vargas dau
giausia dėl neatliktos arba netei
singai suprastos pareigos, nemo
kšiškai pasinaudotos laisvės, iš
kraipytos demokratijos. Prade
dame nepripažinti religinio auk
lėjimo mokykloje, imamės kli
binti ne tik šeimos pagrindus, 
doros supratimą, kai net jau nuo 
paauglystės prarandama skaisty
bė, arba net europiniu ir dar plar 
tesniu mastu atveriame kelius 
vienos lyties santuokai. Kaip 
nustebsime, kai Danguje išvysi
me šimtus tūkstančius paprastų 
motinų, kurios tinkamai išauklė
jo ir aukojosi dėl savo vaikų, 
kaip pvz. šv. kun. Jono Bosko 
motina, pasakiusi savo sūnui: 
“Kaip kentėčiau dėl tavęs, sū
nau, jeigu sužinočiau, kad esi 
turtingas...” Arba 17 metų už sa
vo palaidūną sūnų Augustiną

Vertinant išeivijos
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

šeimininkas ir tai matėsi netgi iš 
jo santykių su pačiu Suslovu. 
Suslovas, be abejonės, nusipelnė 
lietuvių tautos budelio vardą, 
bet jei jau tą titulą vartoti, tai 

besimeldusi Monika, kuri jau su 
sūnumi abu šventieji. Arba toji 
motina italė, paskelbta palai
mintąja, mirusi todėl, kad gim
dydama nenorėjo sunaikinti gy
vybės, - pati už naujagimį mirė.

Štai kokių mums reikia mo
tinų, apie kurias popiežius Pijus 
XI pasakė: “Duokite man gerų 
motinų, aš pakeisiu pasaulį”. Šią 
mintį galima pratęsti: “Duokite 
man gerų mergaičių ir motinų, 
aš pakeisiu Lietuvą, kad ji taptų 
šventųjų, kurių labiausiai trūksta 
šiandieniam pasauliui, žemė”.

Šiandien labiausiai reikia 
santūrumo, aukos, sąžiningumo 
ir meilės dvasios, kurios stinga 
šeimoje, mokykloje, įstaigoje, 
gamykloje, seime, savivaldybė
je, seniūnijoje.

Kodėl atsirado hipiai? Šis 
anglų k. žodis reiškia visa, kas 
yra virš ribų, virš normos. Tai 
trumpai tariant - persistengi
mas. Mūsų tauta ir pasaulis pa
prasčiausiai prarado saiką: sai
kingai valgyti, gerti, linksmintis, 
padoriai rengtis, paprasčiau gy
venti. Mus užvaldė persisotini
mo, skubaus praturtėjimo, neža
boto gobšumo ir nedorumo dva
sia. Kas per daug, tai mesk lauk, 
- sako lietuvių patarlė.

Šventasis - tas, kuris moka 
laiku ir ryžtingai pasakyti ne ne
ištikimybei, pykčiui, nesaikin
gumui. Šventasis - tas, kuris 
moka melstis ir dirbti, ypač at
likt visas Dievo ir žmonių uždė
tas pareigas, moka suderinti 
“kas Dievo Dievui, kas cezario 
cezariui”. Šventasis - tas, kuris, 
nepaisydamas nei savo pelningo 
darbo, nei pareigybės, atlieka 
tai, ko reikalauja Dievas, sąžinė 
ir Bažnyčia.

Tebūna daugiau šventųjų, 
kurių vardų niekas dar neįrašęs 
nei į TV reklamos žurnalą, nei į 
knygas. Tebūna mūsų širdyse 
ramybė ir taika, o mūsų tautoje 
tegyvena šventumo siekiantys 
žmonės.

veiklą...
dar daugiau jo yra turbūt nu
sipelnęs Sniečkus...”

Šiuo metu LI instituto cent
re įsitvirtinęs didžiulis AŠ 
archyvas ir biblioteka. Ten dirba 
ar ne du etatiniai darbuotojai. 
Bet iš tikro AŠ nėra II-jo Pasau
linio karo išeivis, jam skirtame 
skyriuje veik nėra lituanistikos, 
o nuo išeiviškos lietuvių ben
druomenės jis pats šalinasi. Či
kagos lietuvių Rytmečio ekspre
sas radijo laidoje 1995 vasario 5 
jis kalbėjo, kad “tarybinė okupa
cija priartino Lietuvos lietuvius 
prie ‘europietiško gyvenimo stan
dartų’, ir lietuviai tapę panašūs ‘į 
vidutinio lygio europiečius ir 
amerikiečius ir savo mąstysena, 
ir prioritetais ir gyvenimo bū
du’. Ir dar - "Negalima prikišti 
tarybų valdžiai, kad ji iš lietuvių 
norėjo atimti kalbą”, o tik papil
domai mokiusi rusų kalbos, per 
kurią “pasaulio problemos tave 
ima liesti betarpiškai, ir tas 
kosmopolitėįimas yra ir apsišvie
timas” (mano pabraukta - JK). Jis 
daro išvadą, kad išeivija “kokia 
buvo ksenofobiška, tokia ir liko”.

Sunku suprasti, kodėl prof. 
AŠ patalpintas tarp išeivių, nuo 
kurių jis šalinasi ir kodėl jo pali
kimui skiriama tiek daug dėme
sio ir išlaidų.

Rašančiojo įsitikinimu, Lie
tuvių išeivijos institute VD un
to istorikai yra patekę į “antikle- 
rikalinio fronto” išeivių įtaką, ir 
jų tyrimo darbai tapo politizuoti 
ir ideologizuoti. Tokios tenden
cijos pastebimos ne tik įvairiuo
se leidiniuose, bet ir mokslinėse 
konferencijose, kuriose vienaša
liškai atakuojama tautinė antina- 
cinė ir antibolševikinė lietuvių re
zistencija Lietuvoje ir išeivijoje.

DR. JONAS KŪNCA
Visas- pasaulis sekė Ameri

koj vykstančių rinkimų eigą. 
Tokio susidomėjimo priežastis 
aiški. Amerika, pagal jos prezi
dento G.W. Bush žodžius, įves 
naują tvarką mūsų planetoje. 
Aišku, demokratinę. JAV galin
ga kariuomenė sutvarkys ne
klaužadas, teroristus. Tai dary
dama veiks be JT atsiklausimo. 
Kas neis kartu su JAV į tą kovą, 
tas bus laikomas teroristų sąjun
gininku. Tai galės irgi būti nu
baustas. Ne vien žodžiais, bet ir 
karine Afganistano ir Irako in
vazija Vašingtonas įrodė savo 
pažadų rimtumą.

Demokratijos modelio vals
tybėje rinkimai yra gana sudė
tingi. Priešrinkiminiam vajui iš
leidžiami šimtai milijonų dole
rių. Nemilijonieriui lyg ir ne
įmanoma tapti JAV prezidentu. 
Pati rinkimų sistema yra irgi 
paini. Vienoj valstijoj tokia, o 
kitoj anokia. Piliečiai jos nesu
pranta. Nesupranta jie ir likusio 
pasaulio. Viena jiems aišku - 
Amerika yra galingiausia ir kaip 
tokia turi teisę tvarkyti likusius 
mažuolius. Rinkėjams patinka 
energingas ir agresyvus vadas 
labiau už pragmatišką ir nuosai
kų kandidatą, norintį bendradar
biauti su likusiu pasauliu. Kad 
tas karingas prezidentas įvėlė 
JAV į nepateisinamą karą su 
Iraku, kuriame žuvo per 1,100 
amerikiečių, liko invalidais 4,000, 
buvo nužudyta 100,000 irakiečių, 
kurių skaičių Vašingtonas ne
skelbė, bet tai padarė britų me
dikų žurnalas, kad Amerika tam 
karui išleido 200 bin. ir dar ne
žinia kiek išleis, amerikiečių 
rinkėjams nesvarbu.

Nekreipė jie dėmesio ir į 
JAV izoliaciją. Rinkimų rezul
tatai rodo, kad JAV gyventojų 
dauguma daugiau tiki karingą 
vadą ir kariškai galingą Ameri
ką. Kitos su tuo surištos pro
blemos jiems atrodo nesvarbios. 
Dėl to ir dėl užtikrintos paramos

Nelengvas kryžius
Laiškas iš Lietuvos apie vargą šeimos gyvenime .
Šis yra laiškas, kurį neseniai 

gavau iš Lietuvos. Siunčiu jį Tė
viškės žiburiams, norėdamas skai
tytojams parodyti, kad visa tai, ką 
laiško autorė rašo, nėra tik išim
tinis atvejis. Tokių yra daug, labai 
daug. Laišką perduodu žodis į žo
dį taip, kaip jis yra parašytas, tik 
yra pakeisti visi vardai.

GERBIAMAS VINCAI,
Jūsų adresą radau žurnale 

Žodis tarp mūsų ir nusprendžiau 
parašyti laišką. Aš esu Živilė, 
mergina, už kurią meldėtės ge
gužės mėnesį Evangelizacinia
me centre Kaune, kai Edita Jus 
paprašė. Labai dėkoju Jums už 
maldą. Jūs iš tiesų turite Dievo 
dovaną. Jūs tada man sakėte, 
kad mano vyras Vladas yra 
vargšas ir jį reikia mylėti, paro
dyti jam savo meilę. Aš norėjau 
pasakyti, bet nespėjau, kad jis 
yra vienturtis mamos sūnelis ir 
kai aš jam tą meilę rodau, tai jis 
iš manęs dar daugiau reikalauja. 
Pavyzdžiui, kadangi pats nedir
ba, prašo iš manęs pinigų ciga
retėms arba kartais alkoholiui ir 
jei aš neduodu, prasideda prie
kaištai, jog aš esą jo nemyliu. 
Man jau atsibodo jį mylėti ir 
jaučiu, kad nemoku, neturiu jė
gų ir net nežinau kaip jį mylėti! 
Dvasine prasme esu išsekusi, 
pavargusi nuo tos baisios situa
cijos. Nebesu nei pasaulio švie
sa, nei druska. Jis tą mato ir 
priekaištauja. Kol kas, nors ir 
meldžiuosi, bet nesuprantu ką 
turiu daryti. Paskutiniu metu gy
vename atskirai, tai truputį galiu 
pasimelsti ir atsigauti, tačiau gy
vendama pas tėvus esu visiškai 
viena, neturiu jokių tikinčių 
draugų, bendraminčių, o ir Kau
ne neturėjau. Visi, kurie buvo 
mūsų maldos grupėje, išsiskirs
tė. Kitų draugų nesuradau. Yra 
vienintelė Edita, kuri kartais pa
simeldžia už mane, kai turiu ga
limybę pas ją ateiti. Labai norė
čiau bendrumomenės arba mal
dos grupelės, bet čia, kur esu, 
yra kaimas, kuriame net bažy- 
čios nėra ir juo labiau tikinčio 
jaunimo. O kažkur kitur gyventi 
neturiu už ką (kol kas nedirbu, 
nes auginu 14 mėnesių vaikutį ir 
neturiu kam jo palikti).

Esu nusprendusi gyventi at
skirai arba išsiskirti. Su juo gy
venti ne mano jėgomis. Aš ma

žydų ir krikščionių grupės, kurių 
balsų skaičius gali siekti 30 
milijonų, G. W. Bush nesunkiai 
laimėjo pergalę. Tauta dažniau
siai turi tokią valdžią, kokios ji 
yra verta. Tai lyg būtų grynas 
amerikiečių raikalas. Deja, taip 
nėra.

Kai Amerika, pasak prezi
dento, yra užsimojusi tvarkyti 
jėga visą pasaulį savo nuožiūra, 
atseit, ten kur reikia ir ten kur 
nereikia, kai ji atsisako stabdyti 
atmosferos teršimą, galintį iš
šaukti pasaulinę katastrofą, kai 
ji nepaiso tarptautinės teisės ir 
kankina karo belaisvius ir truk
do išspręsti terorizmą skatinan
čius sankirčius, likęs pasaulis 
yra priverstas susirūpinti tokia 
JAV politika.

Dabar, po prezidento per
rinkimo antrai kadencijai, visi 
dairosi ir galvoja, ar prez. G. W. 
Bush, po skaudžios pamokos 
Irake, tęs savo neva prevent! nę 
politiką, ir pakeis savo agresyvų 
elgesį, kuris ne tik destabilizuo
ja pasaulinę padėtį, bet ir laikui 
bėgant gali sužlugdyti pačią 
Ameriką. Negausūs JAV sąjun
gininkai pamatę chaotinę padėtį 
Irake po greitos okupacijos, nori 
susigrąžinti savo karius, nors 
viešai apie tai vengia kalbėti. 
Visų sąjungininkų gyventojai, 
įskaitant britų, to pageidauja. 
Dalyvauti dar kitos šalies inva
zijoj atsisakytų gal net Mr. 
Blair, kurį puola spauda ir net 
darbo partijos parlamentarai už 
apgaulų prisidėjimą prie Irako 
invazijos. Taigi, jei prezidentas 
norės tęsti vadinamą preventinį 
karą, Amerikai teks vienai krau
juoti. Pasaulinės galybės ekono
mika irgi neišlaikytų. Jau dabar 
biudžeto deficitas siekia 500 bi
lijonų. Tokio pat dydžio yra ir 
užsienio prekybos deficitas. 
Apie valstybės skolų dydį ne
skelbiama, bet skaičiuojama, 
kad jis siekia apie 3 trilijonus 
dolerių. Padėtis privers prezi
dentą mažinti išlaidumą.

niau, kad galėsiu su Dievo pa
galba jam (Valdui) padėti, bet 
dabar jau man pačiai reikia pa
galbos. Jis susipažinęs su mani
mi, pradėjo melstis, pasikrikšti
jo, tačiau viskas tuo ir baigėsi... 
Dabar yra nusistatęs prieš Dievą 
ir maištauja prieš Jį, bei Jį kal
tina dėl visko. Prieš tai jis (Val
das) vos ne garbindavo šėtoną, 
ištisai gėrė. Iš tikrųjų aš matau, 
kad Valdas labai sužeistas, bet 
niekur neina ir niekur nesikrei
pia. Aš, ir ne tik aš, meldėmės 
už jį, bet Valdo priešiškumas 
Dievui vis didėja. Aš visai ne
noriu, kad mano sūnus nuo pat 
mažų dienų girdėtų tokias kal
bas, nes jos būna kiekvieną die
ną. Iš kitos pusės, man labai 
skauda širdį, kad Gintas (sūnus) 
neturės tėvo.

Jūs tada meldėtės, kad aš at
leisčiau Valdui. Aš iš tikrųjų no
riu jam atleisti, bet labai sunku. 
Jau ne kartą dėl to meldžiausi. 
Jis tikrai padarė man labai skau
džių dalykų. Kai aš buvau nėš
čia, pardavė ir pragėrė mūsų 
vestuvinius žiedus, prieš pat 
gimdymą prisigėrė ir pradėjo 
namuose siautėti su kirviu ran
koje, ligoninėje po gimdymo pa
vogė visus pinigus (nepaliko nė 
cento). Gerai, kad turėjau drau
gių, kurios nupirko vaistų ir kitų 
dalykų. Tokius dalykus aš maty
davau tik filmuose arba per TV 
laidas.

Na, aš galbūt čia jau per 
daug prirašiau ir per plačiai. 
Galbūt nereikėjo to rašyti, bet 
nerandu su kuo pasikalbėti. Jau
čiu, kad man reikia išgydymo 
vidinio ir Dievo šviesos. Kai pa
sakiau apie skyrybas, Valdas pa
rašė: “Aš tave PRAKEIKIU!” 
Jis anksčiau man pats apie tai 
užsiminė, bet dabar supyko.

Labai prašau melstis už ma
ne ir mano situaciją, nes esu la
bai pasimetusi. Galbūt Jūs dar 
kada nors atvyksite į Lietuvą. 
Būčiau labai dėkinga, jei pasi- 
melstumėte. Galbūt Jūs galite ir 
su bendruomene melstis. Iš 
anksto dėkoju.

Su pagarba,
Živilė

P.S. Jei kartais turėtumėte 
kokių nors įžvalgų, būčiau dė
kinga, jei parašytumėte.

Aš jai parašiau. Vincas Kalyčius

Pastatytas kryžius šventinamas Rumšiškėse Nuotr. Ramūno Virkučio

Užgeso krypties šviesulys
Lietuvos kalbininkai neteko darbštaus žinovo 

Algimanto Kinderio
DANUTĖ PETKEVIČIŪTĖ

Žmogus išeina, palikdamas 
pilką žemės taką arba šviesią 
brydę. Šį rudenį, 2004 m. spalio 
1 1 dieną, Vilniuje mirė gabus ir 
talentingas kalbininkas, leksiko
grafas ir terminologas Algiman
tas Kinderys.

Į gyvenimą jis atėjo 1935 
m. liepos 2 d. (tiksliau birželio 
29) Bajorų kaime, Skapiškio 
apylinkėje, Kupiškio rajone. 
Mokėsi Skapiškyje, Kupiškyje 
ir, 1953 m. baigęs vidurinę mo
kyklą, įstojo į Vilniaus universi
tetą studijuoti lituanistikos bei 
greitai įsiliejo į rimtai studijuo
jančių būsimų kalbininkų gretas. 
Jau studijų metais išsiskyrė savo 
gabumais. Turėjo fenomenalią 
atmintį. Per lotynų kalbos pa
skaitas, kai reiklusis, tada dar 
doc. L. Valkūnas, nesurasdamas 
grupėje nė vieno, kas sugebėtų 
išversti pairiėšhį posakį ar žodį; 
visada kreipdavosi į jį ir gauda
vo greitą, teisingą atsakymą. Ta 
atmintis iki šiol galėjo atgaminti 
bei originalia lotynų kalba dek
lamuoti ilgas antikos autorių 
hegzametro eiles, nors šiuo me
tu labiausiai vertino graikų poe
tą Konstantiną KavaĘ. 1958 m. 
baigęs universitetą, kaip ir dau
gelis to meto lituanistų absol
ventų, šešetą metų dėstė lietuvių 
kalbą Vilniaus rajono (Lavoriš
kių, Parudaminio, Antakalnių, 
Kalvelių) mokyklose, kol buvo 
pakviestas į Vilniaus universite
tą redaguoti mokslo darbų, pas
kui (“Minties” leidyklą redakto
riumi, skyriaus vedėju.

Vėliau jis - trylikatomės 
Lietuviškosios tarybinės encik
lopedijos bendradarbis, vyr. 
mokslinis redaktorius. 1972- 
1992 m. nuo pirmo iki pasku
tinio tomo gilinosi įjos straips
nius. Kaip rašė jo ilgametis ko
lega Bronius Kurkulis, tuo laiku 
redakcija dar neturėjo kompiu
terių. Sudarytąją virš 100,000 
kortelių kartoteką jis kasdien 
tikrino, taisė, papildė, surašyda
mas į ją visus tos leidyklos iš
leistus leidinių vardynus. Per
skaitęs daugiau kaip 80,000 
straipsnių kūrė ir vienodino jų 
terminus, kalbą ir stilių. Iki šiol 
jis nepralenktas kaip garsiausias 
Lietuvoje terminų žinovas, nere
tai jų kūrėjas. Buvo apdovanotas 
subtiliu lietuvių kalbos pajau
timu, gyvosios lietuvių leksikos 
turtingumu, atsineštu iš rūpes
tingos ir tvarkingos išminčių 
kaimo tėvų sodybos.

Kaip leksikografas parengė

MIRTIES PRANEŠIMAS 
AtA 

ANTANAS KURAS
mirė 2004 m. spalio 21 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. Gimė 
1919 m. lapkričio 14 d. Gelgaudiškyje. Amerikoje išgyve
no 43 metus, Čikagoje ir Oak Park.

Nuliūdę liko žmona Eva, sūnūs Antanas ir Ro
mualdas, dukterėčios ir sūnėnai Kanadoje ir Lietuvoje.

A.a. Antanas palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvės buvo privačios.

Liūdinti ŠEIMA

ALGIMANTAS KINDERYS

Tarptautinių žodžių žodyną. 
Kaip specialusis ir kaip atsako
masis jo redaktorius išleido dvi 
jo laidas. Antrąją papildytąją 
2001 m. išspausdino leidykla 
“Alma littera’Ų kurioje dirbo 
paskiausiai (1994-2000 m.).

Materialių turtų nesusikro
vė, o dvasinių netausojo vien 
sau. Visą intelektualo patirtį 
dosniai dalijo visiems, kas eida
vo klausti kalbos patarimų į jo 
darbovietes ar vakarais kalboty
ros klausimais dar skambindavo 
telefonu į namus. Nuoširdžiai ir 
savo laiko negailėdamas svarstė 
kitų lingvistines problemas, pa
tarinėjo visiems, kas į jį kreipė
si, kruopščiai ieškodamas bei 
aptardamas kiekvieno žodžio ar 
posakio reikšmę, tikslumą, jo 
grožį ir prasmę. Mokslinio 
laipsnio už atliktą darbų visumą 
visuomenė jam nesuteikė, o pats 
titulų nesiekė.

Palydėjo jį į Rokantiškių ka
pines gausus mokslininkų, kal
bininkų, istorikų, enciklopedijų 
ir kitų leidyklų darbuotojų bū
rys, jo suaugę vaikai, ištikimos 
seserys, iš tolimojo Skapiškio 
atvykę klasės draugai, studijų 
metų bendraminčiai. Mat buvo 
šviesulys, kuris savo būtimi, sa
vo gyvenimu ir darbais rodė 
kryptį, taip nepanašią į šių dienų 
materijalėjantį pasaulį, rodė 
dvasios ir intelekto galią. Ta 
šviesa lieka jo darbuose, lieka 
kaip gyvastis su mumis, jį paži
nojusiais. Kaip įspėja K. Ka- 
vafis:
Aukštų viršūnių saugokis, siela. 
O jei nebeįstengsi troškimų savo 
įveikti -
Atsargiai ir įžvalgiai 
Regėk jas virš savęs. Ir kuo 
aukščiau įkopsi,
Tuo griežtesnė būk ir atidesnė.

2004 spalio 22
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UGDYMUI
Vyriausybė lapkričio 10 d. pa

tvirtino Specialiojo ugdymo paslau
gų teikimo programą, kuriai numa
tyta skirti daugiau kaip 60 mln. litų. 
Programos tikslas - padidinti mo
kymosi prieinamumą specialiųjų 
projektų asmenims nuo 3 iki 21 m. 
amžiaus, sukurti jiems palankią ug
dymo aplinką. Kiekvienoje savival
dybėje planuojama įsteigti pedago
gines psichologines tarnybas, pa
rengti 45 jose dirbsiančius psicho
logus ir 820 mokyklų mokytojus, 
atnaujinti 10 mokyklų. Numatoma, 
kad specialiai parengti 65 pedago
gai ir 50 socialinių darbuotojų dirbs 
su linkusiais iškristi iš mokyklos 
mokiniais. Specialiųjų poreikių mo
kiniai sudaro 10% Lietuvos vaikų. 
Patvirtinta programa bus finansuo
jama iš valstybės ir savivaldybių 
biudžetų lėšų. Programos įgyvendi
nimą koordinuos Švietimo ir moks
lo ministerija.
STUDENTAI NEPATENKINTI

Lapkričio 8 d. Aukštojo moks
lo finansavimu nepatenkinti studen
tai prie Vyriausybės surengė pro
testą, popieriaus gniūžtėmis apmėtė 
fasadines pastato duris. Studentų 
sąjungos atstovo Liutauro Kalza- 
vicko teigimu, naujai priimtų stu
dentų studijų išlaidoms padengti 
nepakanka 14.44 mln. litų, tačiau 
2005 m. biudžete lėšų šiam trūku
mui padengti nenumatyta. Praėju
siais metais vienam studentui vals
tybė skyrė 5380 litų. Nuo rugsėjo 
1-osios išaugus studentų skaičiui, 
vienam teks 5160 litų. Finansų mi- 
nisterio Algirdo Butkevičiaus nuo
mone, tai ne vyriausybės, o pačių 
universitetų rūpestis. Vyriausybė 
nutarusi nuo š.m. rugsėjo 1 stu
dentų skaičiaus nedidinti, o univer
sitetai nutarimo nepaiso.

IŠLAUŽIA SPYNAS
“Spinter tyrimų” apklausos duo

menimis, kas trečias apklaustasis 
tvirtina, kad jis arba jo artimieji 
draugai per pastaruosius vienerius 
metus yra nukentėję nuo į jų namus 
įsilaužusių vagių. Beveik 78% ap
klaustųjų yra įsitikinę, kad daugiau
sia įsilaužimų į namus įvyksta įsi
brovėliui išlaužus arba atrakinus 
spyną. Spynų pardavėjai teigia, kad 
tik vienas iš 10 įsilaužėlių yra pro
fesionalus vagis. Nuo tokių apsau
goti gali signalizacija, patikimos 
durys, sudėtingi užraktai bei saugos 
tarnybos. Vilniaus vyriausiojo poli
cijos komisariato duomenimis, va
gys į būstą dažniausiai patenka iš
laužę spyną (32%), panaudoję rakto 
kopiją arba visraktį (33%), taip iš- 
lauždami duris (17%). Apie 65% 
vagysčių įvykdomos išlaužus arba

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

I Jis mums duoda"
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atrakinus spyną. VRM duomeni
mis, per 10 šių metų mėnesių užre
gistruota per 7,700 vagysčių, įsi
braunant į gyvenamas patalpas. Tik 
trečdalis tų nusikaltimų išaiškina
ma, rašo BNS-DELFI.

SPAUSDINO PINIGUS
Lietuvoje veikė gerai įrengta 

netikrų pinigų spaustuvė, kurios ga
myba buvo platinama visoje Euro
poje. Antiteroristinių operacijų 
rinktinės “Aras” pareigūnai lapkri
čio 6 d. Kaune įsiveržė į kelias skir
tingose vietose buvusias gamybines 
patalpas tuo metu, kai jose buvo 
spausdinami eurai. Gamybos vie
tose aptikta beveik 9 mln. padirbtų 
eurų, taip pat didelis kiekis klišių, 
reikalingų spausdinti eurams ir ne
tikriems JAV doleriams, kitos įran
gos. Pareigūnai rado ir didelį kiekį 
tikrų eurų. Įmonių, po kurių prie
danga vyko netikrų pinigų gamyba, 
pagrindinė veikla - reklamos pas
laugos, įvairių blankų gamyba. Pa
reigūnai sulaikė 13 įtariamųjų, pra
neša LGTIC. Kaune, Klaipėdoje, 
Telšiuose ir Jonavoje atlikta 40 kra
tų. Šis tyrimas pradėtas prieš dvejus 
metus.

BYLOS ŽMOGAUS TEISIŲ 
TEISME

Europos žmogaus teisių teisme 
Strasburge vienas teisėjas atstovau
ja kiekvienai Europos tarybos vals
tybei. Teisme įregistruoti 1053 Lie
tuvos piliečių pareiškimai dėl gali
mo žmogaus teisių pažeidimo. Nuo 
Europos žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių apsaugos sutarties įsiga
liojimo Lietuvoje pradžios 1995 
m., šis teismas jau yra priėmęs 19 
sprendimų leituvių bylose, rašo 
Veidas (2004 nr. 39). Daugumoje 
bylų Lietuvos piliečių teisės buvo 
pripažintos pažeistomis ir priteista 
kompensacijų. Lietuvos vyriausybė 
dėl teismų ar kitų institucijų klaidų
jau turėjo sumokėti daugiau kaip 
pusę milijono litų ir buvo įpareigo
ta priimti keletą sprendimų, reika
laujančių atkurti pažeistas piliečių 
teises. Lietuvos piliečių skundai 
dažniausiai susiję su pažeidimais 
Lietuvos kalėjimuose, buvusiomis 
sulaikymo procedūromis ar su netu
rėjimu galimybės skųstis teismui 
dėl neteisėto suėmimo. Yra bylų, 
kuriose piliečiai skundžiasi nevyk
dant teismo sprendimų atkurti nuo
savybę į žemę.

“SODROS” BIUDŽETAS
Valstybinio socialinio draudi

mo fondo (“Sodros”) kitų metų biu
džeto pajamos turėtų siekti beveik 
5.89 bin. litų, išlaidos - 5.86 bin. li
tų, rašo ELTA-LGTIC. Seimas lap
kričio 2 d. pritarė Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos pateik
tam Valstybinio socialinio draudi
mo biudžeto 2005 m. rodiklių pa
tvirtinimo įstatymo projektui. Vals
tybinio socialinio draudimo įmokų, 
pervedamų į pensijų kaupiamuosius 
fondus, kompensavimui 2005 me
tams siūloma skirti 149.9 mln. litų 
iš valstybės rezervinio fondo.

NEĮSILEIDO PISTACIJŲ
ELTA-DELF1 žiniomis, Valsty

binė maisto ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT) uždraudė tiekti į Lietuvos 
rinką 24.75 tonos prastos kokybės 
pistacijų siuntą iš Irano. Pasienyje 
buvo sulaikyta siunta, importuoja
ma bendrovės “Ostema ir Ko”. Iš
tyrus paimtus mėginius, rasti dideli 
kiekiai aflatoksinų - tai pelėsinių 
grybų išskiriami toksinai, sukelian
tys vėžį. Lietuvos jau antrą kartą 
pranešė Europos sąjungos valsty
bėms apie iš Irano įvežtas pistaci
jas, kuriose pavojingos medžiagos 
viršija leistiną normą. Daugiausia 
tokių meždiagų aptinkama riešu
tuose iš Irano, Kinijos, Turkijos, In
dijos, Argentinos, Nikaragvos, Pa
ragvajaus ir Egipto. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

KLB krašto tarybos suvažiavime, įvykusiame Anapilyje, Mississaugoje lap
kričio 6 d., bendravo tarybos narės (iš k.): Kristina Dambaraitė-Janowicz, 
Hamiltono apylinkės pirm. Rasa Bakšytė-Pruden ir Daina Grigėnienė

Lietuviški veiklos rūpesčiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

misiją: Joana Kuraitė-Lasienė, 
Kristina Dambaraite-Janowicz ir 
Irena Ross.

Algirdas Vaičiūnas pateikė 
Krašto valdybos siūlomas gaires 
galimam dalyvavimui Lietuvos 
seimo ir JAV LB komisijoje. 
Tas gaires taryba priėmė atsi
žvelgdama į pereitos sesijos 
nutarimą siekti narystės toje ko
misijoje. Šiuo metu, naujai iš
rinktam seimui vos pradėjus 
darbą, dar neaišku, ar tokia ko
misija vėl bus sudaryta.

Praėjusių metų sesijoje ap
tartas KLB statutas ir nuostatai 
vasaros pabaigoje buvo pateikti 
tarybos nariams, tačiau jokių pa
stabų valdyba negavo iki nusta
tytos datos (rugsėjo 10). Po dis
kusijų paaiškėjus, kad dar gali 
būti spragų paskutinėje nuostatų 
redakcijoje, balsuota priimti patį 
statutą, o nuostatai dar bus per
žiūrimi 30 dienų laikotarpyje.

Juozas Karasiejus padarė 
pranešimą apie apklausą, kuri 
buvo pavasarį padaryta sten
giantis sužinoti iš apylinkių ir 
organizacijų narių, kokios jų 
nuomonės, lūkesčiai ir siūlymai 
dėl Bendruomenės veiklos. Už
uot sušaukus vadinamų visuo
menininkų ir kultūrininkų suva
žiavimą, kuris neapsieitų be iš
laidų ir apimtų daugiausia To
ronto veikėjus, anketa išplatinta 
per visas apylinkes. Anketą suda
rė komitetas, kuriame dalyvavo 
valdybos pirmininkė Rūta Ži
linskienė, vicepirmininkė Silvija 
Piečaitienė, pakvietusios Juozą 
Karasiejų, Ramūnę Sakalaitę- 
Jonaitienę ir Giedrą Paulionienę.

Pasisakymuose pabrėžta, kad 
labai svarbu stiprinti ryšius ir in
formacijos perdavimą, ypač in
ternetu ir spaudoje (Tėviškės ži
buriuose), jaunimą reikia pratin
ti prie veiklos ir neatstumti silp

Išsiskyrė musų takai...
A.a. Nijolė Racevičienė-Žilvitytė 1930.IX.7-2004.X.23

Išsiskyrė mūs ’ takai 
Gal tik valandėlei... 
Laiko kryžkelėje mes 
Susitiksim vėlei. B.V.

Velionė yra kilusi iš Šiaulė
nų miestelio buvusioje Šiaulių 
apskrityje, kur teka upė Šušvė. 
Prie jos krantų prabėgo linksma 
Nijolės vaikystė.

1944 m. su savo tėvais ir se
serimi, karo audroms ūžiant, pa
sitraukė į Vokietiją. Jų šeima 
gyveno įvairose lietuvių stovyk
lose. Nijolė mokėsi Eichstaetto 
lietuvių gimnazijoje, kol gavę 
iškvietimą iš giminių Kanadoje 
- R. S. Augustinavičių šeimos, 
išvyko pas juos 1947 m. Netru
kus persikėlė gyventi į Toronto 
miestą. Čia ji susitiko Liudą Ra- 
cevičių su kuriuo susituokė. Jie 
abu įsijungė į lietuvių parapiją, 
bendruomenė ir pirmąją Kana
doje tautinių šokių grupę, kurią 
Liuda R. suorganizavo. Tėvams 
P. M. Žilvičiams įsigijus ūkį 
prie Tillsonburg, ON, jie kele
rius metus pagelbėjo jiems ūki
ninkauti. Po kiek laiko nutarė 
pagyventi Los Angeles, CA., 
kur išbuvo 3.5 metų.

Grįžę į Kanadą vėl apsigy
veno Toronto m., Įsigijo savo 
namą, bet Liudo sveikata pradė
jo silpnėti. Liudas atsiskyrė su 
šiuo pasauliu 1974 m. Nijolė li- 
vasarnamį prie Georgian Bay, 
Į BPL Import/Export"]

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

Nuotr. R. Jonaitienės

niau arba visai nekalbančių lie
tuviškai. Jaunimui svarbiausi 
veiklos šaltiniai yra sporto klu
bai, stovyklos, parapijos, skautų 
organizacija, tautinių šokių 
šventės ir koncertai. Norint pri
traukti daugiau narių, pvz. jaunų 
šeimų ir jaunimo, ir išlaikyti 
bendruomenę, ateityje reikia 
rengti įdomius renginius, kad ir 
dvikalbius.

Būreliuose diskutuoti vi
siems išdalinti apklausos duo
menys, prie kurių pridėtas pasta
bas ir siūlymas pranešė būrelių 
atstovai. Pritarta minčiai, kad 
būtina megzti intemetinius ry
šius. Taip pat priminta, kad reik
tų skatinti visus nario mokestį 
sumokėti, gal net išduodant na
rio korteles.

Susibūrimams apylinkėms 
svarbios meninės programos, 
kviečiant mažesnius vienetus, 
ypač gastroliuojančius iš Lietu
vos. Jaunimui įdomios būtų gru
pinės kelionės į Lietuvą. Lėšas 
reikėtų rinkti specifiniams tiks
lams, ne tik prašyti bendrų aukų. 
Siūlyta organizuoti loterijas su 
didesniais laimikiais, pvz. bal
dus, keliones. Visi sutiko, kad 
geriausias paraginimas dalyvau
ti veikloje yra asmeniškas pa- 
skambinimas pažįstamiems.

Po bendrų diskusijų buvo 
pateiktos rezoliucijos, sveikini
mai. KLB krašto valdybai siūlo
ma užsakyti Tėviškės žiburius 
toms mokykloms ir vietovėms, 
kur jau užsako Pasaulio lietuvį. 
Taip pat siūloma, pasitarus su 
apylinkių pirmininkais, peržiū
rėti kandidatų skaičių į tarybą.

Priėmus šiuos nutarimus, 
suvažiavimas baigtas Kanados 
himnu. Smagių dainų programą 
atliko Vasagos lietuvių choras 
“Bočiai”. Šilta vakariene su vy
nu pasibaigė šis metinis bend- 
ruomenininkų susitikimas. RSJ

Nijolė Racevičienė-Žilvitytė

kurį Nijolė viena turėjo užbaigti. 
Ji labai mėgo pabūti prie to gra
žaus ežero. Daug vasarų su 
draugėmis ir giminėmis ten 
atostogaudavo. Jos sveikata pra
dėjo šlubuoti, bet laikėsi neblo
gai ir dalyvavo lietuviškame To
ronto gyvenime. Priklausė Prisi
kėlimo parapijai, reiškėsi dailės 
institute. Jaunystėje buvo skau
tė. Ji buvo baigusi buhalterijos 
kursą, dirbo “Dominion” ir kito
se įstaigose.

Būdama pensininke pardavė 
savo namą ir įsigijo butą bend- 
ranamyje. Vėliau pardavė ir sa
vo vasarvietę. Mėgo keliauti, 
aplankė daug gražių pasaulio ša
lių ir savo tėvynę Lietuvą.

Sunki liga sutrukdė jos gy
venimą, kurį mokėjo gražiai 
tvarkyti. Turėjo visur savo nuo
monę ir rūpinosi savo artimai
siais. Gyvenimo pabaigoje ji bu
vo savo giminių ir gerų draugių 
globojama.

Ilsėkis ramybėje, Nijole. B.V.

Hamilton, ON
DEVYNIASDEŠIMTASIS GIM

TADIENIS. Šeimos ir draugų 
tarpe savo 90-jį gimtadienį spalio 
23 d. atšventė Petras Breichmanas 
gražioje sūnaus Gedimino ir Irenos 
Breichmanų rezidencijoj. Jis gimė 
1914 m. spalio mėn. Pagojaus kai
me, Pašušvio valsč., Kėdainių ap
skrityje. Baigęs Kėdainių gimnazi
ją, įstojo į Vytauto Didžiojo univer
siteto Teisės fakultetą Kaune. Tei
sininko diplomą gavo jau atgauta
me Vilniaus universitete 1940 m. ir 
gavo darbą Vilniaus apylinkės teis
me teisėju. Studijuodamas susipaži
no su studente Genovaite Dumčiūte 
ir sukūrė šeimą. Dėl karo audrų pa
sitraukė į Vakarus

Svetimame krašte teko patirti 
daug vargo. Po 4-rių metų, praleis
tų Vokietijoje, Petras atvyko į Ka
nadą. Darbo sutartį atliko aukso ka
syklose Kvebeko provincijoje. Po 
keleto mėnesių sulaukė ir žmonos 
su sūnum. Baigęs sutartį jis ir visa 
šeima apsigyveno Hamiltone. Dir
bo plieno fabrike, kol sulaukė pen
sininko amžiaus. Nuo pat jaunų 
dienų mėgo sportą domėjosi futbo
lu bei krepšiniu ir buvo neblogas 
šachmatininkas. Kurį laiką aktyviai 
dalyvavo skautų veikloje, taikino 
stovyklos “Romuva” įsteigime, 
ruošė skautams lituanistines varžy
bas, nes pats nuo mažens buvo ak
tyvus skautas.

Abu su žmona Genovaite už
augino sūnų Gediminą ir dukrą 
Giedrę. Turi 3 vaikaičius, kurie da
lyvavo senelio garbingo amžiaus 
paminėjime. Mielai pritarė savo 
žmonai vadovauti tautinių šokių 
grupei “Gyvataras”, kuri daug laiko 
praleido repeticijoms bei gastro
lėms po pasaulį, garsinant paverg
tos Lietuvos vardą. Už nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanotas Lietu
vos prezidento V. Adamkaus atitin
kamu žymeniu.

Sukaktuvininkas jautriai prisi
minė savo draugus, iškeliavusius 
amžinybėn, nuoširdžiai padėkojo 
visiems už sveikinimus, linkėjimus 
ir atsilankymą į jo gimtadienį.

Dalyvis

Edmonton, ALTA
A.a. JUSTAS AUGIS, ilga

metis KLB narys, mirė š.m. spalio 
3 d., išgyvenęs 88 metus. Liūdesyje 
liko sūnus, 4 dukterys, sesuo, 10 
vaikaičių ir 7 provaikaičiai. Palai
dotas iš Park Memorial koplyčios 
spalio 12 d. St. Joachims kapinėse. 
Religines apeigas atliko kun. J. L. 
Holland, OMI. Velionies gyvenimą 
Lietuvoje ir išeivijoje, kalbėdami 
vaizdžiai ir nuosekliai, nušvietė 
duktė Angelė ir vaikaitis Juozas 
šermenų metu spalio 11 d.

A.a. Justas, kilimo nuo Šiaulių, 
atvyko į Kanados Edmontoną 1949 
m. Pradžia gyvenimo nebuvo leng
va. Tačiau savo darbštumu, suma
numu bei iniciatyva velionis su 
žmona Elena (jau mirusi) ne tik iš
augino 5 vaikų šeimą bet ir gražiai 
susitvarkė. 1952 m. užpirkęs mažą 
ūkį prie pat miesto ribą augino 
bulves ir kitas daržoves jas pardavi
nėdamas turgavietėje ar privačiai. 
Atlikusiu laiku mokėsi, įsigijęs sta
liaus specialybę, pradėjo statyti na
mus įviariose miesto dalyse. Nors 
būdamas užsiėmęs, energingas Jus
tas rasdavo laiko padirbėti ir Lietu
vos bei lietuvybės labui. Jis buvo 
vienas iš grupės tautiečių stipriai 
rėmusių Lietuvių Namų bei kop
lyčios statybą darbu ir pinigais. 
Darbavosi ir KLB apylinkės steigi
mo metu dirbdamas valdyboje ir 
rengdamas savo ūkyje įvairių pra
mogų lietuviams.

A.a. Justas, tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, su pagarba ir meile 
skatindavo Kariuomenės šventę 
kasmet kuo iškilmingiau paminėti. 
Velionis mėgo ir meškeriojimą. Žu- 
vavimo išvykos paliko neužmirš
tamų prisiminimą ypač vaikaičiui 
Juozui. Velionis rėmė ir Lietuvos 
našlaičius bei jų namus, pasiųsda
mas jiems aukų. Visiems liks švie
sus jo prisiminimas.

DERLIAUS ŠVENTĖ (Octo- 
berfest) įvyko Lietuvių Namuose 
šeštadienį, spalio 30 vakare su 
bendra vakariene, alučiu ir turtinga 
loterija. Gausių dalyvių tarpe buvo 
matyti atvykusių ir iš tolesnių vie
tovių. Dobilas

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

four seasons
K1//Vlock REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant
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jfl Wasagos, Staynerio ir

Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šal vaitytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

Ji mietai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos ambasadorius V. 
Ušackas Vašingtone spalio 22 d. 
oficialiai atidarė Lietuvos garbės 
konsulatą Ročesteryje, NY, ir spa
lio 23 d. - Mendam vietovėje, NJ. 
Ročesteryje garbės konsulu paskyrė 
R. Česonį, Mendam - E. Rainį. 
Ambasadorius pažymėjo, kad naujų 
konsulų įgyta finansinė patirtis 
JAV institucijose prisidės prie šiau
rės rytų Amerikos ir Lietuvos vers
lo bei turizmo plėtros. Jis taipgi pa
žymėjo, kad šiuo metu Lietuva yra 
laikoma sparčiausiai augančios 
ekonomikos valstybe naujai išsiplė
tusioje Europos sąjungoje. Pasak 
ambasadoriaus, Lietuvos pasieki
mus puikiai vertina ekonomikos ži
novai bei verslininkai. Spalio mė
nesį paskelbtoje ataskaitoje Pasau
lio banko požiūriu Lietuva yra šeš
toje vietoje iš kraštą sparčiausiai 
įgyvendinančių verlsą skatinančius 
pokyčius. Ambasadorius tikisi, kad 
garbės konsulų veikla paskatins tu
rizmą Lietuvoje. Amerikietis, atvy
kęs į Lietuvą ras veiklų kultūrinį 
gyvenimą išskirtinę architektūrą, 
švarią gamtą draugiškus žmones. 
Spalio 22 d. V. Ušackas susitiko su 
Ročesterio verslo sąjungos (Busi
ness Alliance) pirmininku S. Parker 
ir kitu Ročesterio verslumo (Grea
ter Rochester Enterprize) vadovu 
M. Finney.

Švedija
V. Varkalis ir studentė G. 

Bakšaitytė buvo nuvykę į Švediją 
ieškoti darbo. Vietoj darbo nu
sprendė užsiimti apiplėšimu. Gerai 
atrodanti moteris buvo užpulta ir 
pagrobta prie parduotuvės Stock- 
holme. Moteris buvo nužudyta 10 
smūgių pelių į nugarą. Iš H. Bering, 
garsios Švedijos psichologės, pa
grobta 1,500 kronų ir nešiojamas 
telefonas. Aukos kūnas buvo palik
tas miške, atrastas tik po 11 dienų. 
Nusikaltėliai H. Bering automobiliu 
nuvažiavo į Niuneshamm uostą. Ir 
čia keltu persikėlė į Venstpilį Lat
vijoje. Nusikaltėliai savo nervingu 
elgesiu atkreipė švedų pasienio pa
reigūnų dėmesį. Pastarieji net pažy
mėjo nusikaltėlių pasų numerius. 
Rugsėjo mėn. Švedijos teisėsaugos 
pareigūni kreipėsi į Vilniaus proku
ratūrą ir policiją prašydami tarp ki
tų asmenų ypač atkeipti dėmesį į V. 
Varkalį ir G. Bakšaitytę. Spalio 8 d. 
suimti 37 metų V. Varkalis ir 20 
metų Kūno kultūros akademijos 
studentė G. Bakšaitytė. Abu prisi
pažino nužudę Švedijos pilietę.

Lenkija
Šių metų rugsėjo mėnesį pa

aiškėjo, kad ne visi Seinų valsčiaus, 
kuriame gyvena trečdalis lietuvių, 
lietuviukai mokiniai bus vežami au
tobusais į mokyklą: Seinų valsčiuje 
yra dar vienintelė Krasnagrūdos 
Seinų savivaldybės sprendimu pa
keista mokyklinio autobuso važinė
jimo kryptis. Šiais mokslo metais 
autobusas veža mokinius ne į Kras
nagrūdos mokyklą bet iš jos. Mat 
dalis tėvą paveikti valsčiaus viršai
čio, kaip rašoma Pasaulio lietuvyje, 
2004 m., 10 nr., gražiuoju ar grasi
nimais, sutiko savo vaikus perkelti 
už keliolikos kilometrų į Krasnavo 
mokyklą. Šioje mokykloje lietuviu
kai mokosi lietuvių kalbos kaip pa
pildomo dalyko. Tačiau ne visi tė
vai taip sutiko daryti. Jų vaikai pės
čiomis turi keliauti 6-8 kilometrus į 
Krasnagrūdos mokyklą nors pagal 
Lenkijos įstatymus savivaldybė yra 
įpareigota vaikus vežioti. Skundžia
masi, kad Lietuvos vyriausybė ne
sugeba panaudoti šiuo reikalu gerų 
valstybinių santykių. Vienintelė vil
tis yra naujos lietuvių mokyklos pa
statymas Seinuose. Vieta jau suras

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT LIETUVIŲ KREDITO
A fiLIVY KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................1.50%
180 dienų indėlius...................1.55%
1 m. term. Indėlius...................2.50%
2 m. term, indėlius...................2.55%
3 m. term, indėlius...................3.00%
4 m. term. Indėlius...................3.40%
5 m. term. Indėlius...................3.85%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. Ind......................................2.50%
2 m. Ind......................................2.55%
3 m. Ind......................................3.00%
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ta, gauti ir visi reikalingi leidimai. 
Statybai paramą užtikrino Lietuvos 
vyriausybė. Tikimasi, kad kitų me
tų rugsėjo 1 d. viso Seinų valsčiaus 
lietuviukai galės susirinkti į naująją 
mokyklą.
Latvija

Rygos lietuvių vidurinė mo
kykla gyvuoja jau 13 metų. 2001 
m. ji persikėlė į naujas patalpas. At
naujinimo ir statybos darbai tebe
vyksta iki šiol. Jau išleistos dvi abi
turientų laidos - pirmąją baigė 11 
moksleivią o antrąją - 7 mokslei
viai. Pastarosios laidos 4 abiturien
tai studijuoja Vilniaus universitete, 
o kiti Latvijos universitetuose. 
2004-2005 mokslo metais mokosi 
239 moksleiviai ir darbuojasi 25 
mokytojai. Mokyklą remia Rygos 
miesto taryba, kuri paskyrė 1 mil. 
latų (5.5 mil. litų) patalpų atnaujini
mui bei statybai. Dėl pavyzdingo 
Lietuvos ir Latvijos institucijų 
tarpusavio bendradarbiavimo mo
kykla gali lygintis su kitomis Ry
gos vidurinėmis mokyklomis. Lie
tuvos švietimo ir mokslo ministe
rija šią mokyklą aprūpina vadovė
liais. Joje veikia gera biblioteka ir 
skaitykla. Mokyklos vadovybė no
rėtų turėti daugiau mokymo prie
monių ir galimybių pakeliauti bei 
pamatyti, kaip gyvena kiti užsienio 
lietuviai.
(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 10 nr.)

Gudija
Gudijos lietuvių bendruome

nė švenčia savo veiklos dešimtme
tį. Ta proga atidarytos Lietuvių 
bendruomenės patalpos Minske, at
remontuotos Lietuvos valdžios lė
šomis. Virginijos Tamauskaitės va
dovaujama Gudijos lietuvių bend
ruomenė įsikūrė nedidelėse, bet 
jaukiose patalpose. Čia vyks bend
ruomenių susirinkimai, kultūriniai 
bei visuomeniniai renginiai. Tauti
nių mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos vyriausybės 
duomenimis, Gudijoje gyvena apie 
18,000 lietuvių. Daugiausia jų susi
telkę Pelesoje ir Rimdžiūnuose. 
Šiame rajone veikia lietuvių viduri
nė mokykla ir kelios sekmadieninės 
mokyklos. Prieš keletą metų Rim- 
džiūniuose įsteigtas Lietuvių kultū
ros švietimo ir informacijos cent
ras. Šiame krašte veikia lietuvių sa
viveiklos ansambliai, puoselėjama 
kultūrinė veikla ir leidžiamas laik
raštis Lietuvių godos (Vilniuje).

Australija
Australijos lietuvių kilmės 

žurnalistas J. Martinkus spalio 16 
d. buvo pagrobtas nežinomos gru
pės Bagdade. Bet po 20 valandų 
paleistas. Buvo pagrobtas prie vieš
bučio, kuriame buvo apsistojęs. 
Australijos užsienio reikalų minis- 
teris A. Downer per televiziją sakė, 
kad šio krašto vyriausybė yra per
spėjusi krašto piliečius susilaikyti 
nuo kelionių į Iraką tačiau su
prantąs patyrusio žurnalisto norą 
vykdyti užduotį net ir pavojingose 
vietose. J. Martinkus kaip tik buvo 
parengęs reportažą SBS televizijai. 
Jis, atvykęs į Amaną Jordanijoje, 
papasakojo, kad buvo suimtas ir į 
automobilį įstumtas įremtu į smilki
nį revolveriu. Pagrobėjai su juo el
gęsi gerai, nors grasino mirtimi. Jis 
išsigelbėjęs del to, kad sugebėjo 
įrodyti, jog yra nepriklausomas žur
nalistas ir neturėjo su savimi gink
lo. J. Martinkus yra vienas gerai ži
nomų žurnalistų Australijoje. Jis 
yra parašęs knygas: Purvinas ma
žasis karas (A Ddirty Little War), 
Išlaisvinimai (Deliverance) ir Ke
lionės po Amerikos Iraką (Travels 
in American 's Iraq) J.Andr.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 41 nr.)
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Dainos sparnais į Tėvynę
“Šešupės” kvarteto koncertas Kanadoje

JANINA DZEMIONIENĖ

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūrio Kanadoje pa
kviesti š.m. spalio 15-24 d. To
ronto apylinkėje viešėjo žvalaus 
vadovo Dariaus Zimnicko vado
vaujama muzikinė grupė “Šešu
pė”. Vieneto atlikėjai Alicija 
Baranauskienė, Daiva Valinčie- 
nė, Algirdas Zimnickas, Darius 
Ziminckas gimė ir augo Punske. 
Nuo 1992 m., tobulėjant meni
niam grupės lygiui, “Šešupė” 
pasirodydavo plačiajai visuome
nei Lietuvoje ir Lenkijoje.

Šiame trumpame viešnagės 
laikotarpyje Kanadoje jie kon
certavo Londono, Vasagos, Ha
miltono ir Toronto lietuviams. 
Ypatingo dėmesio ši grupė susi
laukė po Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūrio (SKLIS) 
“Rudens šokių” programos ir 
neeilinio Lietuvių Namuose To
ronte koncerto. Dar ilgai dalino
mės neužmirštamais įspūdžiais 
iš atliktų šio kvarteto kūrinių, 
lietuvių liaudies dainų, šiuolai
kiškai skambančių melodijų 
“įvilktų į neinstrumentinio sti
liaus rūbą”. Nepakartojamai dai
nose skambėjo lyrinės Punsko 
krašto poeto Algio Uzdilos ei
lės. Muzikinėje aranžuotėje, pla
čiai sparnus išskleidusi, kiekvie
no poeto dailiai išsakyta mintis, 
jautriai palietė klausytojo dva
sios gelmes.

Aš apieškojau visą dangų - 
Tavęs ten neradau.
Alyvos skleidė kvapą brangų - 
Tai vis maniau, kad Tau. (...) 
Alyvos penkialapi žiedą 
Likimas skyrė Tau.
Man laimės ašarėlė rieda, 
Aš laime pats virtau.

“Laimės ašarėlė”

Šianapjūtės dainoje atpaži- 
nome darnius sutartinės sąskam
bius. Grakšti atlikėjų vaidyba 
atgaivino mums visiems gerai 
žinomą liaudies dainą Siuntė 
mane motinėlė... Įdomiausia 
mums buvo tai, kad visos gru
pės atliekamos dainos buvo pa
ruoštos ir harmonizuotos paties 
“Šešupės” vadovo Dariaus Zim

Lenkijos lietuvių muzikinė grupė “Šešupė” (Alicija Baranauskienė, Daiva 
Valinčienė, Algirdas Zimnickas ir Darius Zimnickas) š.m. spalio 15-24 d.d. 
dainavo Kanados lietuviams

VANDA KINDERYTĖ-BUDRIENĖ

De Profundis

Jau lapkritis paskutinį lapą 
neša —

Mirusiųjų miestas žvakių 
liepsnelėmis laša...

Mes - iš mirusiųjų miesto, 
Iš amžių glūdumos...
Jūsų broliai, seserys, tėvai 

ir senoliai
Vėl sekundei grįžtame 

namolei,
{jūsų širdis beldžiamės...

Lapkritis lapus jau 
skina,

Variu kapų takai sužibo, 
Primindami Mirties ir

Gyvenimo ribą - 
Gyvenimo ir Mirties ribą... 
Klausykitės tie, kurie

ateinat,
Klausykitės tie, kurie 

gyvenat,
Klausykitės tie, kurie 

išeinat...

Jūs - mūsų širdis, 
Mūsų ateitis, 
Mūsų viltis...
Mūsų nepasiektos svajonės.

Mes tūkstančius ir šimtus 
metų iš čia

Žvelgiam į jus mėnulio 
delčia, 

nicko. Gal ir todėl savitu stiliu
mi atlikta muzika patraukė kelių 
kartų žiūrovų dėmesį.

Kiekvienoje programos ei
goje lanksčiai rutuliojosi atlie
kamų kūrinių nuotaika. Nė vie
nas salėje sėdintysis žiūrovas 
nebūtų ginčijęsis, kad lietuvių 
liaudies dainos yra liūdnos. Jau
natviškos dvasios pakylėtos 
skambėjo: Plaukė žąselė..., Su- 
batos vakarėlį, Siuntė mane mo
tinėlė, Už jūrelių marelių ir ki
tos. Jos praskaidrino mūsų kas
dienybę, nušviesdamos veidus 
šypsena, išjudindamos prisnūdu
sią sielą dainuoti - nors ir 
mintyse.

Darnūs atlikėjų judesiai sce
noje bylojo apie jų laisvumą 
bendraujant su daina ir žiūro
vais. Profesionaliai atlikta eilė 
žinomų ir mažiau žinomų dainų 
tartum brangiais perliukais nu- 
sagstė dailiai atliktą “programos 
muzikinį vėrinį”. Kiekvienos 
kartos klausytojas galėjo pasi
semti ir atrasti kažką artimo, 
brangaus ir žavaus.

Ypatingo dėmesio susilaukė 
“Šešupės” atliekamos dainos 
pačių jauniausiųjų gretose. To
ronto Maironio mokyklos patal
pose svetingai grupę priėmė 
nemažas vaikų, jaunimo ir mo
kytojų būrys. Ne vienas buvo 
sužavėtas vadovo paprastumu 
besikreipiant į moksleivius žo
džiu ir daina. Taikliai parinkta 
kūrinių pynutė visus įjungė da
lyvauti programoje.

Kūrybingai sudaryti muziki
niai “neinstrumentiniai priedai” 
papildė atliekamų kūrinių visu
mą. Jaunimą muzika sužavėjo 
savitu stiliumi ir nepakartojamu 
originalumu. Žaismingai atlikta 
Plaukė žąselė... dar ilgai pasiliks 
net pačių jauniausiųjų darželi
nukų atmintyje.

Maloniai užsimiršome mu
zikinio vieneto “Šešupė” dainin
guose ritmuose. Dar ilgai skam
bės po namus pasklidusios gar
sinėse kasetėse įgrotos jų dai
nos. Dar ilgai mintimis dainų 
sparnais sugrįšime į gimtuosius 
namus, į savą numylėtą Tėvynę.

Kylam krizantemų žiedais... 
Virš mūsų - brandūs laivai — 
Tai jūsų dienos, 
Paslaptingi laivai - 
Tai jūsų naktys...

Atskrenda pavasariai 
baltomis gulbėmis,

Lakštingalos ulba, 
Supas vėjai vasariniai, 
Glosto mus kviečio varpose, 
Budina rugių želmenyse. 
Gležni daigai jūsų rankose - 
Tai mes...

Tie, kurie jau seniai 
nebevaikštome žeme,

Bet neatskiriami nuo jos, lyg 
ant ėjai...

Klausykis!
Ar tu jau viską padarei?
Ar pasėjai į žemę rugį,
Ar įkvėpei Prometėjaus

Ugnį?

Vilniuje Lietuvos jaunimas modeliuoja originalius lietuviško lino aprangos pavyzdžius Nuotr. 1. Ross

“Novelės vakaras” Veliuonoje
Dalyvavo keletas rašytojų iš įvairių Lietuvos vietovių

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Kiekvieną rudenį Veliuono
je (Jurbarko raj.) įvykstą tradici
niai Novelės vakarai tarytum vis 
patvirtina, kad novelė, kaip lie
tuvių literatūros žanras, gyva ir 
vis įvairėjanti. Daugelis rašytojų 
bando savo jėgas šiame neleng
vame žanre, ieško tematikos 
įvairumo, pasakojimo subtilumo 
ir kuo gilesnės potekstės. Tuo 
įsitikinome ir šįkart, klausyda
miesi autorių skaitomų novelių.

Spalio 15 d. į Veliuoną at
vykęs Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidyklos mikroautobusas 
atvežė rašytojus: Vytautą Gir
dzijauską, Eugenijų Ignatavičių, 
Valentiną Sventicką Jaroslavą 
Melniką ir Aleksandrą Fominą. 
Prie jų prisijungė Veliuonoje 
gyveną rašytojai - Violeta Šob- 
linskaitė ir Gasparas Aleksa. 
Svečiai pirmiausiai aplankė ra
šytojo Petro Cvirkos memoriali
nę sodybą Klangių kaime. Pasi
džiaugė atnaujinta aplinka, gra
žiai atremontuotais trobesiais. 
Paskum nuvyko į Vadžgirį, kur 
įvyko susitikimas su skaitytoja 
iš Vadžgirio bendruomenės na
muose.

Popietėje prasidėjo Novelės 
vakaras Veliuonos kultūros 
centre. Pradėdama šį renginį, 
Jurbarko viešosios bibliotekos 
direktorė Nijolė Masiulienė pri
minė, kad šiemet sukanka 95 
metai, kai gimė Petras Cvirka. Ji 
pasiūlė pasižiūrėti Veliuonos

“Draugo ” dienraščiui - 95
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Šie metai Draugui yra ypa
tingi metai - jis švenčia 95 metų 
sukaktį! Ji buvo paminėta labai 
sėkmingais renginiais: kariūnų 
iš Lietuvos koncertu pavasarį, 
gegužine - vasarą ir pokyliu - 
rudenį.

Pokylis įvyko š.m. spalio 10 
d. naujoje Martinique salėje. Sa
lė graži, bet mažesnė, negu se
noji, kur būdavo rengiami kas
metiniai Draugo pokyliai. Salė 
buvo pilnutėlė. Nuotaika pakili, 
šventiška.

Vakaro programą vedė Da
lia Sokienė, Draugo redakcijos 
narė. Sukakties proga pritaikin
tais intarpais ji gražiai jungė vi
sas programos dalis.

Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo kun. Rimvydas Adoma
vičius. Po vakarienės - sveikini
mai. Sveikino JAV LB tarybos 
prezidiumo pirm. Regina Naru- 
šienė, perskaitydama ir JAV LB 
XVII tarybos II sesijos suvažia
vime priimtą rezoliuciją skirtą 
Draugui.

Savo žodyje LR gen. konsu
las Arvydas Daunoravičius lin
kėjo leidėjams ir rėmėjams bei 
“Draugo fondo” nariams nepa
miršti, kad turime vienintelį 
dienraštį užsienyje ir kad suvie
nijus jėgas, laikraštis atrodytų 
labaį gražiai.

Šio vakaro ypatingas sve
čias buvo prof. Antanas Moc
kus, buvęs dvi kadencijas Bego
tos meru ir kandituojąs į Kolum
bijos prezidento pareigybę. Da
bar jis dėsto Harvardo universi
tete hedonizmą ir pragmatizmą.

Prof. A. Mockus kalbėjo 
gan gera lietuvių kalba, nuošir
džiai, atvirai, apie žmones, kurie 
jo gyvenime padarė jam stip
riausios įtakos (jo tėvai ir kt.), 
apie lietuvišką veiklą per kurią 
atrado savąjį kelią apie savo 

Antano ir Jono Juškų vidurinės 
mokyklos mokytojų ir mokinių 
parengtą montažą, skirtą šio 
krašto iškiliam rašytojui P. Cvir
kai, jo gyvenimui ir kūrybai. 
Beje, sceną rudeniškai buvo iš
puošus! menininkė Izabelė Nil- 
son.

Po įdomaus ir turiningo 
montažo kalbėjo literatūros kri
tikas Valentinas Sventickas, 
daug metų buvęs Lietuvos rašy
tojų sąjungos pirmininku, dabar 
Rašytojų sąjungos leidyklos di
rektorius. Jis aptarė P. Cvirkos 
kūrybos vietą lietuvių literatūros 
istorijoje. Šio rašytojo socialinės 
problematikos novelės aktualios 
ir šiandien. Žavi jo sugebėjimas 
trumpa novele aprėpti sudėtingą 
žmogaus likimą. Kai kurios P. 
Cvirkos novelistikos tradicijos 
tęsiamos ir dabartinių rašytojų.

Pirmąją novelę perskaitė ra
šytojas Gasparas Aleksa. Jis - P. 
Cvirkos tolimas giminaitis, gi
męs, užaugęs Veliuonos krašte, 
po kelių dešimtmečių vėl apsi
gyvenęs Veliuonoje. G. Aleksa 
pasipasakojo, kad rašąs novelių 
ciklą Naivios istorijos. Iš šio 
ciklo perskaitė novelę Motina. 
Joje pavaizduotas epizodas iš P. 
Cvirkos vaikystės.

Pakilo skaityti Violeta Šob- 
linskaitė. Ji buvo pasveikinta su 
pirmu rimtu gyvenimo jubilieju
mi ir su Žemaitės premijos gavi
mu už kaimiškos tematikos kū
rybą. Rašytoja perskaitė novelę 
Vakaras pas titulinį patarėją.

darbą būnant Bogotos meru. Tai 
pailiustravo įdomiais pavyz
džiais: mero pareigybę laimėjo 
sakydamas, kad norint įgyven
dinti pažadus, reikia pinigą 
reikia mokesčių ir apie juos 
kalbėdavo per radiją ir žmonės 
pasitikėjo jo realizmu. Jis pabrė
žė Kolumbijos gyventojams, 
kad reikia ginti visų gyvybes - 
ir nusikaltėlią ir nenusikaltėlių. 
Tam yra teismai, teisė, konstitu
cija, įstatymai. Nereikia vado
vautis kerštu, nes kerštas yra 
baisus ir įveda į didžiules pro
blemas. Jam buvo svarbu, kad 
žmonės įžvelgtų skirtumą tarp 
teismo ir keršto. Jis sėkmingai 
veikė ta kryptimi - sumažėjo 
žmogžudystės, automobilių ne
laimės. Kunigai daug padėjo. 
Kartu su Bogotos Bažnyčia pa
darė daug surenkant ginklus. Iš 
sulydyto metalo buvo padaryti 
specialūs šaukščiukai kūdikiams 
maitinti. Ir dar eilę kitų pavyz
džių suminėjo.

Kiekvienas žmogus gali pa
dėti kitam žmogui būti geram 
piliečiui. Svarbu išmokti patai
syti kitų klaidas nepadarant 
žaizdos - tai buvo A. Mockaus 
pagrindinė mintis. Prof. A. 
Mockus - matematikas, bet ir 
filosofas. Baigdamas pajuokavo, 
kad jo kalba buvo lyg išpažintis, 
bet už ją atlaidų negaunąs.

Stasei Jagminienei “Tėviš
kės” muzikinės grupės vadovei, 
pradėjus Du broliukai kunigai, 
A. Mockaus jaunystės mėgsta
miausią dainą dainavo jį išleis
dama į oro uostą visa salė.

Marija Remienė Draugo lei
dėjų valdybos pirmininkė, dėko
jo ir svečiui, ir visiems atvyku- 
siems, ir visiems, kurie dirba 
Draugui bei jam visaip talkina ir 
jį remia.

Po to - laimingų bilietų 
traukimas ir šokiai, grojant Al
gimanto Bamiškio grupei.

Tai pasakojimas apie pirmojo 
lietuvių romano Algimantas au
torių Vincą Pietarį, dirbusį Rusi
jos Ustiužnos mieste gydytoju. 
Subtiliai atskleista šio tauraus 
žmogaus vargana dalia svetimo
je padangėje.

Rašytojas Vytautas Girdzi
jauskas, kilęs iš netolimo Vadž
girio krašte, daugelio Novelės 
vakarų dalyvis ir nemažai prisi
dėjęs prie jų organizavimo, per
skaitė savo šmaikščią novelę 
Valinčius.

Aleksandra Fomina atvyko į 
Veliuoną pirmą sykį. Ji išsakė 
savo susižavėjimą šio krašto 
vaizdingomis apylinkėmis. Išau
gusi Lietuvoje, ji rašo sklandžia, 
skambia lietuvių kalba. Jos 
klausytojams pateikta novelė 
buvo parašyta gana modernia 
maniera.

Kitas irgi svečias Veliuono
je - Jaroslavas Melnikas, gimęs, 
užaugęs ir mokslus baigęs Va
karų Ukrainoje, dabar gyvenąs 
Vilniuje. Jau kelių knygų auto
rius; viena iš jųjau išleista pran
cūzų kalba Paryžiuje gana soli
džios leidyklos. J. Melnikas jau 
kalba ir rašo lietuviškai. Visus 
maloniai nuteikė jo perskaityta 
avangardistinė novelė Irvasekas.

Eugenijus Ignatavičius, irgi 
iš Vadžgirio krašto kilęs, per
skaitė porą miniatiūrinių no
velių.

Į Veliuoną atvykęs Kauno 
kultūros savaitraščio Nemunas 
publicistas Vidmantas Kiaušas 
papasakojo, kad bemaž kiekvie
name laikraščio numeryje 
spausdinamos naujos, origina
lios novelės, kad ši tradicija ir 
toliau bus tęsiama.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Ališauskas, SVVIĘ- 

TY KAZIMIERZ. Vertimas iš lie
tuvių kalbos - Dariusz Malinowski. 
Leidėjas - “Aidai” (Tilto g. 8-3, Vil
nius 2001). Vilnius, 2004 m., 32 psl.

PENSININKAS, 2004 m., 5 
nr. Redaguoja redakcinė kolegija: 
Elena Sirutienė, Nijolė Jankutė- 
Užubalienė, Aldona Šmulkštienė. 
Administratorė - Elena Sirutienė. 
Leidėjas - JAV LB Socialinių rei
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Jūratė Vyliūtė, KAPITONO 
IGNO BYLA. Monografija. Kny
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gišką politinės veiklos ir gyvenimo 
kelią remdamasi dokumentais ir 
savo bei kitų atsiminimais. Viršelio 
dailininkas - Rimantas Tumasonis. 
Projekto vadovė - Larisa Gureckie- 
nė. Vilnius, 2002 m., 386 psl.

Jūratė Vyliūtė, BROLIS VIN
CENTAS. Apybraiža apie mon
sinjorą Vincentą Vėlavičių. Re
daktorės - Jadvyga Kardelytė ir 

-Liuda Sidarienė. Viršelio dailinin
kas - Rimantas Tumasonis. Knygos 
dailininkė - Audronė Martinaitytė. 
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□ KULT ŪRIHEJE VEIKLOJE
Adomas Butrimas, naujasis 

Vilniaus dailės akademijos 
(VDA) rektorius, buvo iškil
mingai inauguruotas spalio 22 
dieną Bernardinų šventovėje. 
Istorijos mokslų daktaras, pro
fesorius A. Butrimas skaito Lie
tuvos istorijos, Europos bei bal
tų archeologijos paskaitas VDA 
studentams. Jis yra vienas iš Že
maičių kultūros draugijos stei
gėjų, pirmasis Žemaičių akade
mijos rektorius, surengęs dau
gelį mokslinių konferencijų apie 
Žemaitijos istoriją. VDA rekto
riumi buvo išrinktas gegužės vi
duryje, tačiau inauguracija buvo 
atidėta naujų mokslo metų pra
džiai. VDA mokslas prasideda 
spalio 1 d., mėnesiu vėliau negu 
kitose aukštosiose mokyklose. 
Rektoriaus poste dr. A. Butri
mas pakeitė dvi kadencijas šias 
pareigas ėjusį profesorių Arvy
dą Šaltenį.

Kauno savivaldybė planuo
ja kamerinį orkestrą pertvarky
ti į simfoninį orkestrą. Pasta
rojo išlaikymas savivaldybei kai
nuotų dvigubai brangiau, tačiau 
atsivertų platesnės galimybės 
Kauno valstybiniam chorui bei 
vietos kompozitoriams. Kauno 
miesto savivaldybės Kultu ros 
skyriaus vedėjo Sigito Šliažo 
teigimu, pertvarkyti Kauno ka
merinį orkestrą į simfoninį 
yra palankios visos sąlygos. Lie
tuvos muzikos ir teatro aka
demijos Kauno fakultete ruo
šiami styginių ir pučiamųjų 
instrumentų specialistai galėtų 
kasmet papildyti simfoninio 
orkestro gretas. 1988 metais 
j steigtas Kauno kamerinis or
kestras yra biudžetinė kultūros 
į staiga, iš dalies finansuojama 
iš Kauno miesto savivaldybės 
iždo. Jis veikia kaip koncertinė 
organizacija, puoselėjanti klasi
kinės muzikos žanrą ir garsi
nanti Kauną Lietuvoje ir už
sienyje. Prieš ketverius metus 
orkestro vadovavimą perėmė 
direktorius Algimantas Trei- 
kauskas ir meno vadovas Pa
velas Bermanas. Jų pastango
mis orkestro meninis lygis labai 
išaugo, todėl manoma, kad jis 
vertas tapti simfoniniu, kurio 
miestui labai stinga. 1969 me
tais į steigtas Kauno valstybinis 
choras, vadovaujamas Lietuvos 
valstybinės premijos laureato 
Petro Bingelio, savo repertuare 
turi apie 100 stambios formos 
klasikinių kūrinių. Jiems atlikti 
padėtų simfoninis orkestras, 
kuris galėtų būti panaudotas ir 
Pažaislio muzikos festivalyje.

Tarptautinė mokslinė kon
ferencija spaudoj atgavimo šimt
mečiui paminėti įvyko lapkričio 
4-7 dienomis Maskvoje. Konfe
rencijoje buvo aptariamos lietu
viškos spaudos draudimo aplin
kybės, visa lietuviškosios rašti
jos ir leidybos istorija. Konfe
rencijoje dalyvavę filologai, is
torikai, kultūrologai bei knygo
tyrininkai iš Lietuvos, Rusijos, 
Latvijos, Gudijos, Ukrainos, 
Lenkijos ir Šveicarijos taip pat 
diskutavo apie Rusijos imperi
jos Šiaurės-Vakarų krašto rusi
fikacijos bei panašius procesus 
kaimyninėse istorinėse teritori
jose - Pabaltijo gubernijose bei 
Rytų Prūsijoje. Konferenciją Is
torinis lietuvių raštijos kelias su
rengė Lietuvos ambasada Rusi
joje, Lietuvių kalbos institutas, 
Lietuvos institutas, Sankt Peter
burgo valstybinis universitetas, 

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

Ontario Delhi apylinkės lietuvių jaunimas, pasirodantis įvairių švenčių 
progomis

Rusijos mokslų akademijos Sla
vistikos institutas, Rusijos moks
lų akademijos Visuotinės istori
jos institutas. Finansavo Lietu
vos kultūros ministerija.

Sveikinimo kalboje prade
dant konferenciją Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas paprašė Rusijos inte
lektualų pagalbos siekiant su
grąžinti Lietuvai lituanistikos 
vertybes, saugomas Rusijos ar
chyvuose. “Daug kas iš to, kas 
pas mus buvo sukurta, per 
įvairias okupacijas, politinius 
tvanus, buvo išgabenta svetur, - 
kalbėjo Č. Juršėnas, - Mums 
rūpi, kad tos vertybės būtų 
atveriamos, grąžinamos Lietu
vos visuomenei, josv mokslinin
kams susipažinti. Šia prasme 
neabejotinai Rusijos intelektua
lų pagalba būtų itin reikšmin
ga.” Savo kalboje jis toliau pri
minė Rusijos mokslo akademi
jos bei Peterburgo ir Kazanės 
universitetų mokslininkų para
mą Lietuvai XIX š. ginant teisę 
leisti lietuviškus leidinius loty
niškais rašmenimis mokslo tiks
lams. Caras Nikolajus II 1904 
gegužės 7 panaikino spaudos lo
tyniškais rašmenimis draudimą, 
kuris buvo įvestas po nesėkmin
go 1863 m. sukilimo prieš Rusiją.

Kauno styginių kvartetas - 
Karolina Beinarytė, Dalia Ter- 
minaitė, Dovilė Sauspreikšaity- 
tė ir Saulius Bartulis - planuoja 
koncertais Klaipėdoje, Kaune, 
Šiauliuose ir Panevėžyje pa
gerbti vieną žinomiausių šiuo
laikinių lietuvių kompozitorių, 
Valstybinės premijos laureatą 
Vidmantą Bartulį jo 50 metų 
sukakties proga. Koncertuose 
taip pat dalyvaus pianistė Aušra 
Bartkevičiūtė-Gelusevičienė ir 
muzikologas Julius Kuzinas. 
Programoje kompozitoriaus pa
tys naujausi dar šiais metais pa
rašyti kūriniai. Kauno kvartetas 
per 23 gyvavimo metus yra at
likęs per 1,000 koncertų Lietu
voje ir užsienyje, išleidęs 7 kom
paktines plokšteles, pelnęs dip
lomus Talino (1983) ir Vorone
žo (1987) konkursuose.

Vidmantas Bartulis, Valsty
binės kultūros ir meno premijos 
laureatas, Lietuvos kompozito
rių sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas bei naujosios muzi
kos festivalio Iš arti meno va
dovas, 1996 metais buvo pripa
žintas geriausiu Lietuvoje muzi
kos teatrui autoriumi, o 2003 
metais tapo Metų kompozi
toriumi. Taip pat 2003 metais 
įvairiuose Kanados miestuose 
buvo surengta keturių autorinių 
kompozitoriaus koncertų serija. 
Kauno styginis kvartetas pirma
sis atliko visus šio autoriaus sty
ginių kvartetui parašytus kūri
nius ir išleido jo kūrybos kom
paktinę plokštelę.

Klaipėdoje rasti vokiški do
kumentai ir raštai iš 1903-1933 
metų laikotarpio, kurie gali būti 
įdomūs istorikams. Remontuo
jant Klaipėdos vyriausiojo poli
cijos komisariato areštinę, dar
bininkai grindyse po plytelėmis 
aptiko senas medines grindis. 
Išardę jas rado kažkieno įrengtą 
slėptuvę, sandarią metalinę 
dėžę, kurioje buvo sudėti ranka 
ir mašinėlę rašyti vokiški doku
mentai. Šis gerai išsilaikęs 
radinys šiuo metu saugomas 
policijos komisariate. q
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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 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v,_______

AKTYVAI per 65miliįonus dolerių
MOKA UŽ: 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.lnd..... 2.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 2.60%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.....3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.....3.55%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd...,.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

ADVOKATAS
VICTOR RUČINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

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

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking“)

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, BSc o s oL P 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

^MARGUTIS Parcels
$ 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

: (416)233-4601

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

00* 
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“Romuva 2004” vadovės ir vadovas stovyklos valgykloje. Iš k. Veronika 
Lemon, Adelė Radžiūnaitė, Ramutė Gečaitė, Danielius Puzeris, Kris
tina Petrauskaitė Nuotr. R. Gečienės

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rašė sutartį. Kvebeko provinci
jos Richmond miestelio vetera
nai paprašė savo parlamento ats
tovą Kanados vėliavos jų legio
no pastatui papuošti. Didžiausią 
nepasitenkinimo audrą sukėlė 
šio parlamentaro, Andre Bella- 
vance pareiškimas, kad jį, girdi, 
išrinkusi nepriklausomybės sie
kianti “Bloc Quebecois” partija, 
tad esą ne jo reikalas vetera
nams parūpinti Kanados vėlia
vą. Šiam pareiškimui patekus į 
spaudą, Kanados ministeris pir
mininkas Paul Martin, nusiuntė 
veteranams tik prieš dieną virš 
parlamento rūmų plevėsavusią 
vėliavą. Konservatorių partijos 
vadas Stephen Harper pats nu
vežė ir įteikė savo vėliavą. Keli 
laikraščiai skelbė, kad Kanados 
piliečių padovanotas vėliavas 
pristatys Richmond miestelio 
veteranams. Paskutinio apklau
sinio duomenimis, 44% Kvebe
ko provincijos gyventojų norėtų 
gyventi nepriklausomai nuo Ka
nados, tačiau dauguma buvo pa
sipiktinę kvebekiečių blokui at
stovaujančio nario išsišokimu.

Jungtinių Tautų prašoma, 
Kanados vyriausybė 1992 m. 
pasiuntė į buvusią Jugoslaviją 
savo karius taikai palaikyti. Ci- ‘ 
viliniam karui liepsnojant, ma
žas skaičius Jungtinių Tautų tai
kos palaikytojų, be tinkamų įga
liojimų ir kai kurių suvaržymų, 
negalėjo sustabdyti vaidų, kurie 
ruseno dar nuo 1914 metų. 1996 
m. JT atstovaujančius karius pa
keitė NATO, kuri sutelkė 
60,000 karių pajėgas su tinkama 
ginkluote ir įgaliojimais veikti 
stipriau ir griežčiau. Kanada tuo 
metu jau turėjo apie 1,800 karių. 
Metams bėgant, politiniai ir ka
riniai kivirčai sumažėjo, tad 
Bosnia-Herzegovina, kuri buvo 
Kanados karių prižiūrima sritis, 
jau nereikalauja didelės išorinės 
pagalbos taikai išlaikyti. Per 
dvylika metų rotacine tvarka, 
Kanada pamainomis pasiuntė į 
buvusios Jugoslavijos teritoriją 
daugiau kaip 40,000 karių. Ten 
žuvo 25 kariai. Likę 268 kariai, 
270 įvairios rūšies mašinų ir 
1,450 tonų mantos jau ruošiasi 
grįžti namo.

Japonų tabako bendrovės 
padalinys MacDonald prašo

Kvebeko provincijos aukščiau
siąjį teismą sustabdyti provinci
nio teismo procesą. Bendrovė 
yra apkaltinta dėl 1,4 bilijonų 
dol. neapmokėtų valstybinių mo
kesčių už kontrabandiniu būdu 
Kanadoje parduotas cigaretes. 
Prieš 14 metų, smarkiai pakėlus 
valstybinį antkainį visoms ciga
retėms, apie % visų tabako ga
minių patekdavo į rinką jas eks
portuojant, bet tuoj pat slapta 
įvežant į Kanadą. Tuo būdu bu
vo išvengiama valstybinio ap
mokestinimo. Pernai ši tabako 
bendrovė ir aštuoni jos direkto
riai buvo apkaltinti Ontario pro
vincijoje, ir tuoj po to ji pasi
skelbė bankrotuojanti.

Pirmąjį Kanados šviesą 
stiprinantį sinchrotroną (elek
tronų greitintuvą) spalio 22 d. 
įžiebė Saskatchewan provincijos 
premjeras Lome Calvert ir fede
racinės valdžios finansų minis
teris Ralph Goodale. Visame pa
saulyje yra tik 12 tokio pajėgu
mo sinchrotronų, tad Saskat
chewan universitetas džiaugiasi 
pasaulio mokslininkų kreipiamu 
dėmesiu ir naujuoju įrengimu. 
Greitintuvas veikia kaip labai 
galingas mikroskopas, kuris su
keldamas ypatingai ryškią švie
są, gali nagrinėti labai mažas 
atominės skalės medžiagų dale
lytes. Universitetas tikisi susi
laukti daugiau Icaip 2,000 moks
lininkų ir 35 mil. dol pajamų iš 
komercinių įm'onių projektų ty
rinėjimo, o tuo pačiu pritraukti 
aukšto lygio mbkslininkų.

Kazino-lošimo namai ir 
arklių lenktynių hipodromai On
tario provincijai atneša apie 4 
bilijonus pajamų. Apie 5% lan
kytojų yra patekę į azartinių as
menų grupę. Provincija tokių as
menų patariamajam ir pagalbos 
darbui skiria apie 26 mil. dol. 
Nors Ontario provincija teikia 
daug daugiau pagalbos azarti
niams žaidėjams, nei kuri nors 
kita provincija, tačiau provinci
nio parlamento opozicijos nariai 
yra susirūpinę, kad provincija ža
da ir toliau leisti kazino plėtrą.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

SPORTAS
“Aušros” žinios

- Apie registravimą ir klubo 
veiklą galima sužinoti per internetą 
- www.ausra.net. Visais klubo reika
lais rašyti E-paštu info (Sausra,net.

Inf.
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Pearson orauostyje buvo 
sulaikyti septyni asmenys, keti
nę atvykti į Kanadą su padirb
tais pasais. Asmenys iš Sri-Lan- 
ca ir Dominikonų respublikos 
turėjo Kanados pasus su prancū
ziškomis pavardėmis, tačiau ne
mokėjo nei prancūzų, nei anglų 
kalbos. Tai sukėlė lėktuvo įgu
los įtarimą. Orauosčio apsaugos 
tarnautojai buvo įspėti. Po kelių 
valandų apklausos, kratos ir do
kumentacijos ruošos visi septyni 
buvo paleisti į laisvę iki imigra
cinio teismo, kuris bus po mėne
sio. Imigracijos valdininkė dėl 
šio atsitikimo nesileido į kalbas, 
tačiau pareiškė, kad per šiuos 
metus buvo sulaikyta daugiau 
kaip 6,000 keleivių su netikrais 
dokumentais.

Metinis suvažiavimas
ŠALFASS kviečia sporto 

darbuotojus susitikti Klyvlande, 
OH, lapkričio 20, šeštadienį, 11 
vai. ryto Lietuvių Namuose, 877 
East, 185th St. Bus svarbūs pasi
tarimai apie VH-tąsias PLS žaidy
nes 2005 m. Lietuvoje ir IV-tąją 
Tautinę olimpiadą 2006 m. Panevė
žyje. Be to, bus tariamasi dėl statu
to pakeitimo bei kitais einamaisiais 
reikalais, Vyks naujos vadovybės 
rinkimai. Visais šio suvažiavimo 
reikalais, įskaitant ir darbotvarkės 
papildymus, kreiptis į ŠALFASS 
centro valdybos pirmininką Riman
tą Dirvonį, 20 Kane Court, Willow
brook, IL 60527-2263, USA. Tel. ir 
faksas namų: 630 789-0529. Darbo 
tel. 312 681-3947. Darbo faksas: 
312 432-7104. E-paštas: rdirvonis- 
@ Hotmail.com ŠALFASS inf.

Žinios iš Lietuvos
- Kauno “FBK Kauno” futbo

lininkai paskutinėse lemiamose 
rungtynėse 2:0 nugalėjo Panevėžio 
“Ekraną” ir šeštus metus iš eilės ta
po Lietuvos čempionais.Vilniuje po 
kelerių metų bus atidarytas futbolo 
aikštynų kompleksas, kurio centru 
taps naujasis Šeškinis stadionas. 
Tokius planus pristatė Vilniaus 
miesto meras A. Zuokas. Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto departa
mentas skirs 250 tūkst. litų pagerin
ti Vilniaus “Vėtros” futbolo stadio
nui, kad valstybinei rinktinei nerei
kėtų žaisti pasaulio čempionato at
rankos rungtynes kaimyninėse vals
tybėse.

- Maskvoje pasibaigusio pa
saulio vyrų kultūrizmo čempionato 
absoliučiu nugalėtoju tapo Vilniaus 
“Grand Gym” klubo atstovas Ole
gas Žuras. Sidabro medalį iškovojo 
mažeikietis R. Pocius, sporto klubo 
“Švyturys” atstovas.

- Žemaitijos automobilių lenk
tynėse nugalėtojais tapo E. Čirbos 
ir A. Pivorio grupė, važiavusi “Mit
subishi Lancer” automobiliu.

- Rygoje vykusiose Tarptauti
nės sportininių šokių federacijos 
(IDSF) varžybose klasikinėje prog
ramoje Lietuvos čempionai D. Vė- 
želis ir L. Chatkevičiūtė užėmė ant
rąją vietą.

- Vyrų krepšinio klubų Euro- 
lygos 2004-2005 metų sezono ati
darymo rungtynėse Kauno Sporto 
halėje Kauno “Žalgiris” triukšmin
gai pralaimėjo titulą ginančiam Tel 
Aviv “Maccabi” (Izraelis) 75:102. 
Baigiantis pirmajam Lietuvos krep
šinio lygos (LKL) ratui Kauno 
“Žalgiris” irgi skaudžiai pralaimėjo 
vicečempionui Vilniaus Lietuvos 
rytui 59:74.

- Gudijoje vykusiose graikų- 
romėnų imtynių varžybose dalyva
vo 214 sportininkų iš Lenkijos, Lat
vijos, Estijos, Rusijos, Gudijos ir 
Lietuvos. Imtynėse gerai pasirodė 
joniškiečiai - E. Bogužas (iki 55 
kg) iškovojo sidabro medalį ir V. Ši- 
daluskas (iki 96 kg) - bronzos.

- A. Bižokas ir E. Daniūtė ta-. 
po pasaulio klasikinių sportinių šo
kių vicečempionais. Vilniaus “Sie
mens” arenoje vykusiame čempiona
te Kauno “Sūkurio” klubo šokėjai iš
kovojo sidabro medalius. V.P.

Tautinė ledo ritulio lyga 
(NHL) atsidūrė aklavietėje. Sa
vininkai nesiruošia pradėti naujo 
sezono be sutarties, kuri labai 
varžytų žaidėjų pajamas ir lais
ves, o žaidėjai nenori prarasti 
turimų privilegijų ir milijoninių 
pajamų. Jau yra kalbama, kad 
derybų galo teks laukti net iki 
sausio mėnesio vidurio. Ledo ri
tulys yra populiariausias kana
diečių stebimas ir žaidžiamas 
sportas. Paskutiniųjų 10-ties 
metų laikotarpiu ėmė smarkiai 
plėstis futbolas (soccer) ir krep
šinis, kurie jau ima išstumti 
beisbolą, ypač iš mokyklinio 
jaunimo gretų. A.V.

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME IMAME

S
A 
U 
S
U 
v 
E

ofjOKnwn
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšl^.kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

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 
1.70% už 1 m. term, indėlius 
2.15% už 2 m. term, indėlius 
2.60% už 3 m. term, indėlius 
2.85% už 4 m. term, indėlius 
3.20% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.70% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.70% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
1.85% RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
2.40% RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
2.90% RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
3.40% 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.

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

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

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

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

APLANKYKITE MUSU TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą testamentuose 

ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. 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.

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800
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 l RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.ausra.net
Hotmail.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca
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Krepšinio varžybos
Čikagos lietuvių krepšinio 

lyga spalio 23 d. Lemonto “Park 
District” salėje pradėjo antrąjį 
savo veiklos sezoną. Buvo su
rengtos šaunios atidarymo iškil
mės ir sužaistos 5 rungtynės.

Oficialaus atidarymo metu 
vyko visų lygoje žaidžiančių 14 
komandų (9 vyrų ir 5 veteranų) 
krepšininkų paradas. Čia kalbė
jo vienas iš neeilinių veteranų 
žaidėjų - kun. Jaunius Kelpšas. 
Jaunoji dainininkė Roberta Pa- 
zemeckaitė sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Meno mokyk
lėlės jaunieji mokiniai čia šoko 
ir dainavo. Varžybos buvo pra
dėtos “Aukštaitijos” - Klaipė
dos “Švyturio” veteranų rungty
nėmis ir čia pirmieji šventė 41- 
32 pergalę. Tada sekė vyrų susi
tikimas tarp Šiaulių ir Kauno 
“Rambyno”, kur pergalė 58-37 
rezultatu teko šiauliečiams.

Įdomiausios buvo pirmeny
bių favoritų: Alytaus- Radviliš
kio ekipų jėgų išbandymas. 
Nors dar antrame kėlinyje pir
mieji vedė 12 taškų skirtumu, 
bet vėliau šį kapitalą išbarstė ir 
pralaimėjo 49-54. Po to aikšte- 
lėn išbėgo “Lituanicos” ir “Lo
kių” veteranų ekipos.. “Lituani- 
ca” grupėje rungtyniavo ir CK- 
LK pirm. dr. Donatas Siliūnas. 
Jo komanda laimėjo lengvą 55- 
31 pergalę. Vakaro sportinė 
programa buvo baigta vyrų susi
tikimu tarp “Aukštaitijos” ir 
“Stumbro” penketukų. Aukštai
čiai pasirodė pranašesni ir lai
mėjo 58-43.

Jaunimo salė
Spalio 24 d. PL Centre Le- 

monte vykęs balsavimas dėl 
naujos sporto salės jaunimui sta
tybos prie šio Centro nebuvo iš
spręstos. Nors nemaža balsų 
persvara - 3400 prieš 2300 lai
mėjo statybos šalininkai, balsa
vimas buvo pripažintas neteisė
tu, nes rasta 500 balsų daugiau 
negu jų galėjo būti. Nors tie bal
sai negalėjo nulemti rinkimų re
zultatų į priešingą pusę, tačiau 
nutarta šiuos rinkimus laikyti 
negaliojančiais irjųos pravesti 
tokia sistema, kad nebūtų įma
noma balsus suklastoti.

Šis susirinkimas labai ilgai 
užsitęsė. Tačiau, išskyrus balsa

vimo anuliavimą, “priešininkai” 
nieko nepasiekė, nes po jo ir iki 
šiol buvę abejingi statybos pla
nui, kai kurie žmonės pakeitė 
savo nuomonę ir prisistatė su 
aukomis.

Pokylis ir pergalė
Paskutinis spalio savaitgalis 

Čikagos LFK “Lituanicos” fut
bolininkams buvo dvigubai sėk
mingas. Spalio 30 d. vakare PL 
Centro didž. salėje įvykęs klubo 
54 metų sukakties pokylis gerai 
pasisekė, o sekančią dieną neto
liese esančioje aikštėje klubo 
pirmoji ekipa iškovojo jau se
niai lauktą pergalę rungtynėse 
su serbais 2-0. Pergalė nebuvo 
lengva. “United Serbs” koman
da visada pasižymi šiurkščiu 
žaidimu ir niekam už dyką per
galių nedalina, nes rudens sezo
ne jai pačiai labai reikia.

Laimėti 3 taškai labai page
rino “Lituanicos” padėtį pirme- 
nybinėje “Metropolitan” lygos 
“major” lentelėje. Dabar su 11 
taškų mūsiškiai jau “pabėgo” iš 
pavojingos zonos.

Minėtame sukakties pokyly
je pagrindiniu prizu “naudin
giausio žaidėjo” taure buvo ap
dovanotas Virgis Žuromskas, 
nors jis rudens rate nepasirodė 
aikštėje. Tačiau yra tikimasi, 
kad ateityje jis vėl bus aktyvus. 
Už nuopelnus klubui buvo ap
dovanotas Linas Jakovlevas. 
Taip pat žymuo buvo paskirtas 
praeityje pačiam geriausiam ko
mandos įvarčių mušėjui Laimo
nui Bytautui, nors jis pats iškil
mėse negalėjo dalyvauti ir jo at
siimti.

Oficialioje dalyje kalbėjo ir 
klubo pirm. Albertas Glavins- 
kas, o jai vadovavo Irma Devei
kienė. Susirinkusieji buvo vaiši
nami šalta ir karšta vakariene. 
Daug svečių linksminosi brolių 
Švabų orkestro muzikos sūkury
je. Be to, vyko loterija ir kiti 
įvairumai.

Pažymėtina, kad šios šven
tės proga net tūkstantį dolerių 
paskyrė jau ne pirmi metai klu
bui talkinantis vyras iš naujai at
vykusiųjų - Artūras Strokovas. 
Jis darbuojasi “Century 21” na
mų pardavimo bendrovėje ir ak
tyviai remia futbolininkus.

E. Šulaitis

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!

TORONTO

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

Dr. Donatas Siliūnas su savo “kūdikiu” - PL Centro Jaunimo rūmų 
projektu. Tikimasi, kad greitai bus galima pradėti jų statybą

Nuotr. Ed. Šulaičio

Filmas apie dr. Mariją 
Gimbutienę Signs out of Time 
bus rodomas lapkričio 20, šeš
tadienį, Toronto universitete, 
MacLeod auditorijoje (Med Sci 
Bldg., 1 King’s College Circle, 
netoli Queen’s Park požeminio 
stoties). Vakaro pradžia - 7 v.v., 
filmas prasideda 8 v.v. Rengėjai 
ragina bilietus įsigyti iš anksto. 
Įėjimas - auka ($10 ar daugiau) 
filmo sukūrimo kainai padengti. 
Papildoma informacija teikiama 
interneto tinklalapyje www.Pro- 
MoteItBe.com. Filmo kūrėjos - 
Starhawk ir Donna Read po fil
mo atsakinės į žiūrovų klausimus.

Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikams Lietuvoje 
Bernadeta Stalioraitienė aukojo 
$100.

A. a. dr. Juliaus Puodžiu
ko atminimui pagerbti Sielova
dos centro fondui aukojo: 
$1,000 - B. Rovienė; $100 - V. 
Augėnienė ir šeima, G. M. 
Skrinskai, A. J. Bušinskai, R. D. 
Puteriai; $80 - D. J. Valaičiai; 
$60 - L. Di Cecco; $50 - A. 
Bušinskaitė, E. Bočkienė, R. G. 
Paulioniai, M. I Sungailos; $30 
- R. M. Rusinai; $25 - A. R. Jo
naičiai; $20 - E. Bersėnienė, J. 
Kairienė, V. Vaitkus, J. Benac, 
S. Kuzmickas, A. Augaitienė, 
M. Tamulaitienė, V. K. Puzeris, 
R. J. Karasiejai, L. Underienė, 
M. Povilaitienė, V. Lėverienė; 
$10 - D. Puzerienė; $5 - R. 
Bekerienė. Visiems už aukas 
prel. E. Putrimo sielovados dar
bams dėkoja ULKS patariama
sis komitetas. R. R.

Aukos “TŽ”
$130 - V. Slotkus; $100 - R. Mita
las; $60 - A. Ruzgys; $50 - J. Par- 
gauskas; $40 - A. Ambraška, L. 
Abromonis, G. Drešeris; $30 - dr. 
D. Gottschalk; $27 - A. Jagėlienė; 
$25 - J. Lasys, G. Wade; $20 - O. 
Vasiliauskas, J. Sepulis, V. Žilėnas, 
A. Deksnys, E. Beržaitis, A. Petke
vičienė; $15 - V. Armalis; $10 - J.

Misius, V. Jomantas, V. Kamantas, 
B. Kondrotas, J. Kalėda, G. Kauf- 
manas, J. Asmenavičius, J. Kaže- 
mėkas, E. Žiausys, D. Gutauskas; 
$5 - V. Taraška, B. Nagienė; $2 - I. 
Paškauskienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - P. I. Juodaitis, B. Liš- 
kauskas, J. Ragauskas; $60 - A. 
Ambraška, V. Žurauskas, O. Yčas, 
B. Vytas, A. I. Žemaitis, B. Luko
šius, V. Kleiza, K. Kaminskas, Z. 
Jurys, R. Pilipavičius, N. Bawks, E. 
Kudžma, A. Artičkonis, O. Norkus, 
J. Šulmistras, dr. J. Mališka, A. Ga- 
putis, V. Dubickas, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, J. Baliukas, L. Smitas, 
V. Siminkevičius, J. Kalėda, A. 
Bušmanas, J. Kažemėkas, V. Gul
binas, B. Tamoliūnas, K. Andruš- 
kevičius, Č. Žilionis, V. V. Strimai
tis, A. Bričkus, J. Vaseris, K. Hage
dorn, F. G. Šiaučiūnas, A. Šetikas, 
L. Oleka, B. Maziliauskas, P. Gir
nius, L. Abromonis, G. Drešeris, K. 
Rudaitis, M. Putrimas, A. Aleliū- 
nas, J. Juozaitis, A. Petrauskas, A. 
Marcis, J. Gimžauskas, R. Dūda, E. 
Tribinevičienė, J. Januškevičius, G. 
Martišius, J. Petrauskas, V. Radze
vičius, S. Kažemėkaitis, A. Kšivic- 
kis, B. Vileita, K. Bartnikas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - J. Zenkevičius, R. Vait
kevičius, R. Kuprevičius, J. Kra
sauskas; $75 - J. Šarūnas; $70 - M. 
Vaitkus, J. Misius, J. Pleinys, J. 
Kamaitis, I. Tauteras, I. Turczyn, 
A. D. Velavičius, $>, Žiemelytė, H. 
Indrulaitis, K. Žilvytis, dr. J. A. 
Vyšniauskas, B. Ignatavičius, V. 
Šipelis, P. R. Kurap, V. Sendžikas, 
L. Stulginskienė, Yf Simanavičius, 
P. Sakalas, A. Putefienė, A. Parėš- 
tis, A. Jagėlienė.

Garbės prenupieratą už dve
jus metus atsiuntė; V. White.

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

KLKKD “Žiburiai” meti
nis narių susirinkimas įvyko 
Tėviškės žiburių patalpose lap
kričio 9 d., 7.30 vai. vak. Susi
rinkimą sveikinimu pradėjo ir 
toliau jam pirmininkavo naujai 
išrinkta dr-jos pirmininkė J. Ku- 
raitė-Lasienė, pakvietusi sekre
toriauti R. Sakalaitę-Jonaitienę 
ir invokacijai prel. J. Staškevi
čių. Dalyviams (jų buvo 19) 
darbotvarkę be pataisų priėmus, 
pranešimą padarė buvusi pirmi
ninkė, TŽ redaktorė R. Jonaitie
nė. Paaiškino apie TŽ formato 
keitimą prisitaikant prie kom
piuterinės technikos, naujo sky
riaus jaunimui įvedimą. Tai bū
sią nuo Naujų metų. Pabrėžtas ir 
prenumeratų mažėjimas. Pasta
rąjį pranešimą papildydamas, 
red. Č. Senkevičius kalbėjo apie 
savaitraščio turinį, aptaręs vieno 
numerio spausdintą medžiagą. 
Valdybos iždininkas dr. Č. Jo
nys pristatė iždo būklę, kuri šiuo 
metu rūpesčių nekelia. Revizijos 
komisijos pranešimą, priimtą be 
pastabų, perskaitė Romas Otto. 
Vyko trumpos diskusijos dėl 
pranešimų. Kadencijai pasibai
gus, į valdybą perrinktas V. Pie- 
čaitis. Pranešta, kad TŽ spaudos 
popietė įvyks 2005 m. balandžio 
3 d. Pasikeista rūpimais klausi
mais, kurie ir susirinkimui pasi
baigus, buvo aptariami prie už
kandėlių ir vyno.

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

DEIMTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

Dainuok širdie gyvenimą!
Net nepajutom kaip prabėgo 10 metų Toronto pensininkų 

klubo chorui “Daina. Norėtųsi prisiminti tik gražiausias akimirkas, 
o jų buvo... Taigi 10 metų, be didelių atostogų dainuojame, mielai 
prisimindami gražiai įvertintus koncertus tiek Kanados, tiek 
Amerikos lietuvių bendruomenėse.

O, kaip neprisiminti Klyvlando ir Detroito šventovių, kurių 
Mišiose buvo giedamos iš Lietuvos atvežtos, čia dar negirdėtos gies
mės, paliesdamos ne vieną lietuvio širdį. Dėkingi ir Lietuvos kanki
nių šventovės klebonui prelatui Jonui Staškevičiui, įgalinusiam pa
giedoti tas giemses mūsų torontiečiams.

Visada mielai lankomės ir lietuvių slaugos namuose “Lab
dara”. Dėkingi esam savo klausytojams, kuriuos sutinkame mūsų 
koncertuose, tikėdamiesi juos pamatyti ir š.m. lapkričio 28-tą dieną, 
švenčiant mūsų choro dešimtmetį.

Didelė dalis choro sėkmės priklauso “Dainos” choristams, 
kiekvienam įnešusiam savo širdies dalelę; tiek buvusiems, tiek vė
liau prisijungusiems. Inf.

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

LIETUVOS LAISVĖS VITRAŽAS 
dail. Albinas Elskus

Lietuvos Kankinių Šventovė 
Toronto Ontario Kanada

Alfonso ir Michelinos Dausų atminimui
MECENATAI

Aldona (Dausaltė) ir Mečys Empakeriai

“Lietuvos laisvės” vitražas Nuotr. Č. Jonio

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

Alan D. Macdonald 
Manager

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

Mergvakario padėka
NUOŠIRDŽIAI dėkoju rengėjoms, ponioms 
Nijolei Žukauskienei, Bronei Prakapienei, Gemai 
Balytienei, Onai Kiršinienei ir Birutei Lapins
kienei, už suruoštą man tokį įspūdingą merg
vakarį spalio 3 d. Toronto Lietuvių Namuose, 
mano brangiai mamytei Elytei Gedminaitei- 
Lino mamytei p. Veronikai Balaišienei ir ypač

Ačiū
Catford,

<j mano brangiai močiutei iš Hamiltono Adelei Gedminienei, 
> kurias visas labai myliu.

Buvo labai malonu sutikti daug pažįstamų ir netikėtai 
n susipažinti su naujais draugais. Nuoširdus ačiū už bran- 
v gias dovanas, o ypač visom tom, kurios prisidėjo prie pini- 
< ginės dovanos negalėdamos dalyvauti. Linas ir aš tą ver- 
yP tingą dovaną pridėsim prie pasirinktų krištolinių ir porce- 

lianinių indų, kas mums visą gyvenimą primins jus.
Ypatingai dėkoju savo mylimai krikšto motinai Dean

ol nai Gedminaitei-Biggar už įspūdingus žodžius, savo sesu- 
tei Angelei už kalbą apie mūsų jaunystę ir jos meilę bei te- 

įj ■ toms Reginai Gedminaitei-Lehman, Lionei Stanevičiūtei-
Holmes už programos vedimą, Connie Russell už didelę 
pagalbą.

Nuoširdus ačiū už skanias vaišes, pyragus, Juditai 
Kavaliauskienei už tokias gražias ir dideles gėlių puokštes 
ir stalų papuošimą, dėkoju talentingai šeimininkei Genutei 
Kobelskienei už pagalbą.

Labai dėkoju visiems savo “žemiškiems angeliukams”, 
kurie prižiūrėjo mane nuo pat kūdikystės iki šiol. Kai aš 
baigusi mediciną būsiu daktare, mano pareiga bus juos vi
sus prižiūrėti per visą jų gyvenimą. Mano sužadėtinis 
Linas Balaišis ir aš dar kartą visiems nuoširdžiai dėkoja
me, neužmiršim jūsų, laukiame visų mūsų sutuoktuvėse 
gruodžio mėnesį.

Erika Adele Catford ir Linas Balaišis 4

http://www.Pro-MoteItBe.com
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TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

- Pasiruošimo pamokos Su
tvirtinimo Sakramentui vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių kle
bonijos posėdžių kambary.

- Pasiruošimo pamokos Pirma
jai Komunijai bus pradedamos lap
kričio 21, ateinantį sekmadienį, po
9.30 v.r. Mišių užsiregistravusių 
vaikų ir jų tėvų bendru susirinkimu 
klebonijoje.

- Lapkričio 21, ateinantį sek
madienį, Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimas įvyks Lietuvių 
Namuose 2.30 v.p.p. Meninę pro
gramą atliks Lilijos Turūtaitės va
dovaujamas vyrų choras “Aras”. 
Dalyvaus ir kalbės Lietuvos kari
ninkai iš Borden karo bazės.

- Delhi-Tillsonburg apylinkėje 
iškilmingas Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimas bus lapkričio 
20, šeštadienį, Sv. Kazimiero šven
tovės salėje tuojau po 3 v.p.p. Mi
šių. Šventėje dalyvaus Lietuvos ka
rininkai iš Borden karo bazės.

- Prisikėlimo kredito koopera
tyvo nariai gali atsiimti 2005 m. 
kalendorius mūsų parapijos banke
lio skyriuje.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų kalėdinę eglutę gruodžio 19, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje. Bilietai platinami 
parapijos salėje sekmadieniais iki 
lapkričio 21 d. Telefonu bilietus ga
lima užsisakyti iki lapkričio 25 d. 
pas Zitą Kružikienę 905 608-1153.

- Anapilio knygyne gautos 
knygos: Broniaus Makausko Lietu
vos istorija ir Stasio Džiugo Kiškis 
neša dovanų. Taipgi galima įsigyti 
spalio mėnesio Lithuanian Heri
tage žurnalą ir lietuviškų kalėdinių 
sveikinimo atvirukų.

- Mišios lapkričio 21, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę (100 m. nuo gimimo); 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Kanados lietuvių fondo mirusius 
narius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje lapkričio 20, šeštadienį, 
3 v.p.p. už a.a. Bronių Dirsę ir Alę 
Dirsienę (X metinės).

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, lapkričio 21,

9.30 v.r. bus mirusių minėjimo pa
maldos. Pamaldų metu įvyks tiky
bos pamokos vaikučiams.

- Po pamaldų 11 v.r. pirmutinė 
konfirmantų pamoka su tėveliais 
Lietuvių Namų seklyčioje/posėdžių 
kambaryje.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio tėveliai! Visuotinis 

tėvų posėdis nukeltas į lapkričio 27 
d. Jis įvyks mokyklos patalpose. 
Kviečiame visus, besirūpinančius 
savo vaikų lietuvišku auklėjimu.

- Lietuvos kankinių parapijos 
katalikių moterų draugijos skyrius 
paaukojo $200 Toronto Maironio 
mokyklai. Nuoširdžiai dėkojame.

Živilė
Muziejaus-archyvo žinios
- Lapkričio mėnesį, kada pagal 

tradiciją prisimename iškeliavusius 
amžinybėn, ar nebūtų gražu miru
sių giminių atminimui paremti 
archyvą, kuriame saugojami jiems 
svarbių organizacijų arba jų pačių 
dokumentai? Taip pat yra geras 
laikas pamąstyti apie savąjį paliki
mą, apie galimybę testamentuose 
įtraukti Kanados lietuvių muziejų- 
archyvą (oficialus pavadinimas an
glų kalba yra “Lithuanian Museum- 
Archives of Canada).

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $100 - B. P. Sapliai; 
$50-J. Vingelienė.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
B. Sergautis paaukojo $250; dr. 
M. ir dr. J. Uleckai - $200. E.S.

Mylimai brolienei a.a. 
Paulinai Butkienei mirus Lon
done, Ont., nuoširdžiai užjaus
dami jos vyrą Joną, sūnus Joną 
ir Leoną bei jų šeimas, A. ir J. 
Buchta ir K. Bortnikienė su šei
momis Tėviškės žiburiams au
kojo $100.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams po $50 au
kojo - V. Cvirkienė ir A. Ale- 
liūnienė, mirus a.a. Nijolei Ka
cevičienei, užjausdamos jos se
serį Birutę Vytienę su vyru ir 
šeima.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmos Komunijos pamokų 

reikalais tėvų pasitarimas su sės. 
Paule vyks lapkričio 20, šeštadienį,
9.30 v.r. parapijos posėdžių kamba
ry. Bent vienas iš tėvų kviečiamas 
dalyvauti.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės šį sek
madienį, lapkričio 21, 10 v.r. para
pijos patalpose.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus rengiamas prieškalėdinis vie
nos dienos susikaupimas, kurį ves 
kun. Julius Sasnauskas, OFM, vyks 
gruodžio 11 d. parapijos patalpose. 
Norintys dalyvauti yra prašomi už
siregistruoti parapijos raštinėj ar 
pas skyriaus pirmininkę I. Vibrienę 
tel. 416 762-8414.

- Pakrikštytas Jack Tomas, 
Andriaus ir Meredith Karosų sūnus.

- Kun. Petras Sarka, OFM, 
lapkričio 15 d. Šv. Augustino semi
narijoj gavo Toronto universitete 
užsitarnautą teologijos bakalauro 
diplomą.

- Sveikinam parapijietį Liudą 
Matuką, kuris pritariant Lietuvos ir 
Kanados vyriausybėms, paskirtas 
Lietuvos garbės generaliniu konsu
lu Toronte, pakeitęs iš pareigų pa
sitraukusį Harį Lapą.

- Lapkričio 10 d. palaidotas 
a.a. Jurgis Ivanauskas, 91 m. Paliko 
žmoną Petronėlę ir dukrą Elvyrą 
Renaud su šeima. Lietuvoje mirė 
a.a. Justinas Poška, Jono Poškos 
brolis, Lenkijoj mirė a.a. Romas 
Staškevičius, Irenos Matušaitienės 
brolis.

- Ypatingas kalėdinis koncer
tas, jau devynioliktas, įvyks š.m. 
gruodžio 12 d., 4 v.p.p. parapijos 
šventovėj. Giedos Klyvlando lietu
vių parapijos choras “Exultate”, 
Toronto “Volungė” ir parapijos jau
nimo chorai bei solistai, dalyvaus 
instrumentalistai.

- Parapijos aukų vokeliai 2005 
metams yra paruošti. Prašom juos 
pasiimti sekmadieniais, tuo sutau
pant parapijai pašto išlaidas. Netu
rintys vokelių gali jų gauti paskam
binus į parapijos raštinę tel. 416
533- 0621.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
21: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9 v.r. už Ražauskų ir 
Meikių šeimų mirusius; 10.45 v.r. 
už Vėlinių novenai pavestas sielas, 
už a.a. Reginą Valickienę - 6 met., 
už a.a. Feliksą ir Kunigundą Sap- 
lius; 12.15 v.p.p. už a.a. Otoną 
Tamošauską.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 14 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 216 svečių.
- “Labdaros” valdybos posėdis 

įvyks lapkričio 17 d., o Lietuvių 
Namų - gruodžio 8 d. Abu posė
džiai 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje.

- 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 naujų knygų iš Lietuvos. Jei 
kas norėtų jų pasiskolinti,prašom 
skambinti tel. 416 769-1266. Taip 
pat LN Kultūros k-ja turi daugiau 
kaip 160 vaizdajuosčių. Teirautis 
aukščiau nurodytu telefonu.

- “Lokyje” galima gauti me
daus, duonos ir kitų lietuviškų 
maisto gaminių. Teirautis tel. 416
534- 8214.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: 

$6,500 - M. Gečas; $5,000 - P. 
Gumbinas; po $500 - R. A. Ulbos, 
N. Kovacic; $50 - J. Rovas.

- Slaugos namų komitetas dė
koja už aukas. Jos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas. Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

Anapilio sodybai $500 au
kojo Anapilio moterų būrelis.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
Kelių asfaltavimo vajui po $50 
aukojo: Wasaga Beach apylinkės 
moterų būrelis, E. Šiškuvienė.

A. a. Micbalinos Dausie- 
nės 100 metų gimimo (lapkričio 
21 d.) ir vienuoliktųjų mirties 
metinių atminimui bei Alfonso 
Dausos 37 mirties metinių prisi
minimui, duktė Aldona ir žentas 
Mečys Empakeriai Tėviškės ži
buriams aukojo $100.

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

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.

Kanados lietuvių pareigūnai, dalyvavę KLB tarybos suvažiavime 2004 m. lapkričio 6 d. Mississaugos Anapilyje. Iš 
kairės: naujasis gen; garbės konsulas Liudas Matukas, KLB pirm. Rūta Žilinskienė, ambasadorė Sigutė 
Jakštonytė, buvęs gen. garbės konsulas Haris Lapas Nuotr. R. Jonaitienės

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 

TZ 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.

PASKIRTAS NAUJAS 
GARBĖS GENERALINIS 
KONSULAS TORONTE

Lietuvos Respublikos amba
sada Kanadoje informuoja, kad 
Liudvikas Vytenis Matukas pa
skirtas Lietuvos Respublikos gar
bės generaliniu konsulu Toronte.

L.V. Matukas gimė 1937 m. 
Kaune, iš Lietuvos pasitraukė 
1944 m., baigiantis II pasauli
niam karui, Kanadoje gyvena 
nuo 1948 m., yra Lietuvos Res
publikos ir Kanados pilietis. Jis 
baigė politikos ir ekonomikos 
studijas Otavos universitete, turi 
didelę darbo finansų ir kredito 
bei nekilnojamojo turto versle 
patirtį.

1962 m. L.V. Matukas buvo 
vienas Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kredito unijos steigėjų ir 
ėjo direktoriaus bei sekretoriaus 
pareigas. 2001 m. išrinktas kre
dito unijos prezidentu ir valdy
bos pirmininku.

Pačiam prašant ir pasibaigus 
įgaliojimams, ilgametis garbės 
generalinis konsulas Haris La
pas atšauktas iš šių pareigų. Lie
tuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis 
atsiųstame laiške padėkojo H. 
Lapui už nuveiktus darbus ei
nant šias pareigas ir svarų indėlį 
skatinant Lietuvos ir Kanados 
draugiškus santykius, plėtojant 
verslo ir kultūrinius ryšius.

Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas yra Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų mi
nistro skiriamas pareigūnas. Jam 
pavesta vykdyti konsulines 
funkcijas užsienio valstybėje, 
ginti Lietuvos Respublikos pi
liečių ir juridinių asmenų intere
sus, plėtoti prekybinius, ekono
minius ir kultūrinius ryšius, at
likti kitą Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos pa
vestą darbą. Garbės konsulas 
skiriamas trejiems metams ir yra 
pavaldus Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijai bei 
diplomatinės atstovybės šioje 
valstybėje vadovui.

Lietuvos Respublikos gar
bės generalinio konsulato To
ronte adresas: 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON M6P 1A6, tel. 
(416) 538 2992, faksas (416) 
538 4345. Amb.Inf.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - H. O. Adomoniai; 
$40 - J. Lapavičius.

LITAS
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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.
MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”, 

vad. LILIJOS TURŪTAITĖS

VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI
v Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa įjs

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

10-mečw jubiliejinis koncertas 
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”

---- ------------------------------------------------------------------------------ Į-------------------- J----

MOKAME

2.7 0%
už 1 ir 2 metų indėlius
• Q 1573 Bloor St.W., Toronto ON

ZLtJ/O DIUUI Ol.VV., Cll

PARAMA TEL: (416) 207-9239

—--------------------------------------------------------------------------

AMERIKOS DOL G.I.C.
MOKAME

1.00%
už 1 metų indėlius

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

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

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

Antanas Bumbulis savo 
žmonos a.a. Monikos dešimtųjų 
mirties metinių prisiminimui Tė
viškės žiburius parėmė $200 auka.

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.

IŠNUOMOJAMAS rūsyje atski- 
ras kambarys su vonia ir virtuve 
Lakeshore-Islington rajone. At
skiras įėjimas. Skambinti tel. 416 
259-4579.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

Malonu bus Jums patarnauti “Labrecque, Brouillette & Castelli 
Insurance Brokers” grupėje
Marco Castelli
President Montrealis, 2004 m. spalio men. 20 d.

Rašytojo Antano Šileikos 
knygos Woman in Bronze sutiktu
vės ir džiazo koncertas, rengtas 
KLB Montrealio apylinkės ir Jau
nimo sąjungos įvyko Aušros Vartų 
parapijos salėje lapkričio 13 d. 
(Skaityti straipsnį žemiau).

Tradicinį prieškalėdinį tikin
čiųjų namų lankymą Aušros Vartų 
parapijos kleb. kun. R. Birbilas tiki
si pradėti po lapkričio 18 d.

Tradicinė baitiečių dailinin
kų paroda vyks lapkričio 27 - 28 
d.d. Aušros Vartų parapijos salėje. 
Parodą bus galima lankyti lapkričio 
27, šeštadienį, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
Ir sekmadienį, lapkričio 28 nuo 9 
v.r. iki 2 v.p.p. Oficialus atidary
mas šeštadienį, 5 v.p.p. Dainuos 
“Barber Shop” choras, bus vyno ir 
sūrio vaišės, veiks loterija.

Dr. Jonas Mališka Vaiko tė
viškės namams paaukojo $50.

Ramunė (Ramanauskaitė) ir 
Robertas Sakalauskai susilaukė 
pirmgimės dukrelės Dovilės. D. S.

Kūrybingas renginys
Montrealio apylinkėje lapkričio 

13 d. surengtas įdomus ir pavyzdin
gas renginys. Aušros Vartų parapijos 
salėje jaunus ir vyresnius montrealie- 
čius subūrė KLB apylinkės valdybos 
ir KLJ sąjungos džiazo koncerto ir li
teratūros vakaro derinys. Rašytojas 
Antanas Šileika lankėsi Montrealyje, 
dalyvaudamas Random House lei
dyklos surengtoje knygos sutiktuvių 
serijoje, kuri vyko Omni viešbutyje 
sekmadienį, lapkričio 14 d. Iš vakaro 
lietuviai jį pakvietė pabendrauti ir su
pažindinti su savo romanu Woman in 
Bronze. Žvakėmis ir švieselėmis įdo
miai išpuoštoje salėje - džiazo klube 
susirinko per 100 lietuvių, kuriems 
rašytoją pristatė KLB apylinkės pir
mininkas Arūnas Staškevičius. A. Ši
leika papasakojo apie knygą lietuviš

Lietuvių delegacija per rašytojo Antano Šileikos romano “Woman in 
Bronze” sutiktuves Montrealyje “Hotel Omni Mont-Royal” sekmadienį 
lapkričio 14, organizuota “Paragraphe Bookstore” Nuotr. P. Pingitore

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

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

P R A NEŠIMAS
Adamonis Insurance Agency Inc.

Pranešame, kad jau nuo 2004 m. liepos mėn.l d. mūsų draudi
mo agentūra susijungė su draudimo agentūrų grupe “Labrecque, 
Brouillete & Castelli Inc.” Agentūra yra parduota. Lapkričio mėn. 5 d. 
2004 m. agentūra yra perkeliama ir naujas adresas bus: 1001 Sherbro
oke St. E., Suite 555, Montreal, Que. H2L 1L3. Tel.: (514) 286-1985, 
faksas: (514) 286-1981. Dabartinis telefonas 722-3545 bus perjungtas ir 
skambės naujoje vietoje.

Nauja vietovė yra tik į vakarus nuo Amherst gatvės ir Lafon- 
taine parko, į rytus nuo St-Andrė gatvės, netoli Sherbrooke Metro, Nau
joje įstaigoje kalbama angliškai, prancūziškai ir kitomis kalbomis.

Petras Adamonis ir Joana Adamonis ir toliau patarnaus agen
tūros klientams, draudimo dokumentai bus mūsų pasirašomi. Jūs būsite 
apdrausti su tomis pačiomis draudimo bendrovėmis, nebent reikalui iš
kilus ir susitarus su Jumis, bendrovė būtų pakeičiama. Fernanda Dos 
Santos irgi dirbs naujoje agentūroje.

Šiomis dienomis jungimasis yra ne naujiena. Draudimo bend
rovės, “trust” bendrovės, bankai, draudimo agentūros jungiasi, yra par
duodami, kad būtų didesni vienetai, kad geriau atlaikytų konkurenciją, 
galėtų duoti geresnį patarnavimą.

“Marco Castelli” grupės pirmininkas yra iš šeimos, kuri pradė
jo darbą draudimo srityje 1911 m. Jie irgi buvo artimi su “Royal & 
SunAlliance Insurance” bendrove, kaip ir mes pradėję darbą su “Royal 
& SunAlliance Insurance” bendrove prieš 50 metų. Būdami naujoje 
grupėje turėsime geresnes ir didesnes galimybes apdraudai, didesniems 
pastatams ir verslui. Be turimų “ING” ir “Aviva” bendrovių, turėsime: 
“AXA Insurance Co.”, “Lombard Insurance Co.”, “St-Paul Insurance Co.”, 
“AIG Insurance Co.”, “Royal & SunAlliance Insurance Co.”, “Guarantee 
of North America Insurance Co.”, “Lumberman’s Insurance Co.”

Agentūros darbo valandos yra nuo 8.30 iki 4.30. Reikalui 
esant, vakare galima skambinti į namus tel. (514) 256-5355. Prašome 
aplankyti mus naujose agentūros patalpose. Planavome, kad atstumas 
visiems mūsų klientams būtų prieinamas, ar jie būtų iš rytų, vakarų, 
pietų ar šiaurės. Automobiliams pastatyti yra šiek tiek vietų Sherbrooke 
gatvėje, taip pat Anmherst gatvėje į pietus nuo Sherbrooke ir į šiaurę 
Cherrier gatvėje.

Ryšium su persitvarkymu Adamonis Insurance Agency Inc., 
dar kartą Jums nuoširdžiai dėkojame už pasitikėjimą ir galimybę būti 
kartu su jumis ilgus metus. Lietuviai buvo mūsų darbo pradžia. Jie pa
tys draudėsi ir rekomendavo kitus, suteikė drąsos ir paskatinimo ir pa
dėjo pagrindus tolimesniam augimui. Pirmasis žingsnis yra labai svar
bus. Šiuo momentu reikėtų daug pasakyti atsidėkojant kiekvienam iš 
Jūsų. Mes tikime, kad nauji pasitvarkymai, kurių pagrinde yra patarna
vimo principas, ir tolimesnei ateičiai Jums kiekvienam užtikrins ge
riausią patarnavimą, įmanomą šiais laikais. Mes svarstėme įvairius bū
dus ir atvejus ir priėjome prie šio praktiško ir visiems geriausio 
sprendimo.

Su nuoširdžia padėka,
Petras Adamonis Joana Adamonis
Chartered Insurance Broker Associate Insurance
Broker

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Klebonas kun. Aloyzas Vols

kis pradėjo parapijiečių lankymą- 
kalėdojimą. Tai proga parapijie
čiams susipažinti su parapijoje dir
bančiu kunigu, o naujam klebonui 
daugiau pažinti parapijiečius. Para
pijiečiai yra prašomi paskambinti 
klebonui į kleboniją rytais nuo 9 iki 
12 ar vakarop nuo 5 iki 11 vai. va
karo susitarti kurią dieną ir valandą 
aplankyti.

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

- Šv. Onos dr-jos komiteto narės 
Julie Norkeliūnas-Hanusiak ir Rita 
Bagatavičienė užbaigė savo pareigas 
komitete. Jų vietas perims Lucy 
Mikalajūnienė, iždininke, ir Nellie 
Šlekienė, ligonių lankytoja. V.L.

kai ir angliškai, tada paskaitė keletą 
ištraukų.

Po literatūrinės dalies džiazo 
muzikantus pristatė Montrealio KUS 
pirmininkas Juozas Piečaitis. Parapi
jos vargonininkas ir pianistas Lavren
ti Dzincharadze sudarė 3 asmenų mu
zikinį vienetą šio vakaro programai. 
Jis buvo pakvietęs tos srities žymius 
muzikus (būgnininką ir kontrabosi- 
ninką). Su malonumu visi klausėsi 
džiazo kūrinių, šnekučiavosi, kalbė
josi su autoriumi, kuris pasirašinėjo 
knygas. Ne visi liko iki vidurnakčio, 
kada muzikantai baigė groti, tačiau 
buvo nemaža grupė, kuri iki pat pa
baigos entuziastingai plojo. Ir rengė
jai, ir dalyviai buvo labai patenkinti 
naujoviškos vakaronės pasisekimu.


