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Rudens atoliepiai 
Kaip atsiliepsime į gelstančių lapų šnarėjimą? Juk gali 

kilti ir toks klausimas, kai jau ruduo su rytmečių rūkais ir 
šalnomis ieško ką nugnybti, ką paversti nieku, kas buvo gra
žu ir reikalinga. Kaip atsiliepsime? 

V ĖLINĖS - ar tik nebus tinkamiausias laikas pamąs
tyti, atsiliepti. Gal viską išsakyti sau ir rudeniui, nes 
ir žmogus ne vien tik žydintis pavasaris. Ruduo pri

klauso mažajam metų ratui, žmogus - didžiajam gyvenimo. 
Bet panašu ir tikra. Tik ruduo prabyla savo gamtos kalba, 
mes - sava, kaip kas moka ir jaučia. Viskas eina iš tikrovės 
ir širdies. Ir tai gal vienintelis laikas, belikęs daugeliui saky
ti tiesą, atsiverti, neslėpti nieko nebegražinant savo būties, 
nebesiaiškinant, kas tau nepriklauso. Vėlinės kalba žvake
lių liepsnomis, atsiliepia į lapų šnarėjimą, o žmogui, rodos, 
tiktų į visa tai atsiliepti malda - "amžiną atilsį duok miru
siems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia". Ar ko
kia kita, išjausta, išmąstyta, gal net be žodžių, gal net nurie
dančia ašarėle ... Atėjo laikas prisiminti ko netekome, ką 
prarandame, kas išeina ir kas vieton mūsų ateina. Ir šeimoje, 
ir bendruomenėje, ir tautoje -visur, ką mes gerbiam ir my
lim. Ypatingo prisiminimo, pagarbos ir nuoširdžiausios 
maldos verti tie, kurie lankstydamiesi, pataikaudami, drau
gus išdavinėdami būtų galėję dar ir dabar gyventi, bet pasi
rinko garbingą fizinę žūtį, kad įspaustų savo kruviną pėd
saką ateities kartoms atpažinti ir suprasti, kaip aukojamasi 
už kitus, mylimus žmones ir mylimą Tėvynę. Šitokių did
vyrių prisiminimas, į Vėlinių maldas įpintas, kaip vainikas 
turėtų būti dedamas ant širdies kiekvieno laisvę mylinčio ir 
laisve besinaudojančio, kad paliktų ir kasdien ramybės ne
duotų apmąstyti, ką panašaus esame savo Tėvynei padarę 
mes ir ką padarė jie. Kiekvienas krintantis lapas teprimena 
garbingai kritusius už laisvę. 

V ĖLINIŲ vakaras Lietuvoje jau nuo senų senovės -
kaip rimties šventė, kaip metinis suartėjimas su mi
rusiais, tautine tradicija tapusios išskirtinės gyveni

mo valandos, kada akivaizdžiau pajuntama amžinybės tik
rovė. Tada visose kapinėse mirguliuoja uždegtos žvakutės, 
meldžiasi būriai tikinčiųjų, tartum stipriau glausdamiesi 
prie tų, kurie išėjo pirma mūsų. Jokios okupacijos neištrynė 
šios šventos tradicijos. Atvirkščiai - juo labiau spaudė ir 
persekiojo, juo glaudžiau visi vienijosi, nebesiskirstydami į 
grupes, kas kur priklauso, kieno tikėjimas koks, kas jis pra
eityje buvo ir ką veikė. Šventas vakaras visiems diegė ryžtą 
išsaugoti tai, kas mums brangu. Kapinės jungė visus - gyvus 
ir mirusius. Tikriausiai, ir šiandien ne kitaip, nors yra ir to
kių, kuriems atrodo, kad viskas baigiasi ties kapinių vartais. 
Mes, išeiviai, turime pagrindo džiaugtis ir didžiuotis, kad 
kai kuriose vietovėse neleidome mirusiems išsiskirstyti, no
rėjome, kad ir jie būdami vieni kitų artumoje sudarytų lie
tuvišką aplinką, kurioje Vėlinių vakaras galėtų būti toks 
kaip Tėvynėje. Bendron:is pastangpmis tokios šventos vie
tos buvo įsigytos dvejos Cikagoje - Sv. Kazimiero ir Tautinės 
kapinės ir Kanados lietuviams Šv. Jono kapinės Mississau
goje, ON. Yra žinoma, kad kai kuriose bendrose kapinėse 
lietuviai turi įsigiję plotelius saviesiems laidoti. Visur tikslas 
tas pats - būti kartu ir mirusiems, ir gyviesiems, turėti vie
tas per Vėlines susirinkti. Šiemet Kanados lietuviai Vėlinių 
šventę užbaigs ir Marijos metus. Į tas ypatingas iškilmes at
vyksta ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Iškilmių 
rengėjai tikisi gausaus tikinčiųjų dalyvavimo. ČS 
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Lietuvos Kryžių kalnas, jungiantis maldą ir meną, praeitį ir dabartį, kviečia visus tautiečius, 
kur jie bebūtų, jungtis Vėlinių vakarą bendrai maldai už amžinybėn iškeliavusius Ntr. l. Ross 

Santvarkos pažeidimas 
Dr. Rūta Gajauskaitė, 

kriminologė 

Praėjusį pavasarį, kovo 
11-ąją praėjo, prašurmuliavo 
Gedimino prospektu skinų ei
tynės. Su Tautinėm vėliavom, 
su obalsiais "Lietuva - lietu
viams", su dainom Ant kalno 
mūrai ... O žiniasklaida ne
rimsta ir vis skinų plikas galve
les skalbia. O kaipgi - šitokį 

pavojų tautinėms mažumoms, 
visuomenei ir valstybei su
kėlė! 

Ir visai nesvarbu, kad po
licijos komisaro pavaduotojas 
pačiu populiariausiu būdu -
per TV - paaiškino visuome
nei, kad nebuvo pažeistas nei 
vienas įstatymas, nei viešoji 
tvarka, tačiau tarptautinę už
duotį vykdančios tiek organi
zacijos (In Corpore ), tiek pi
liečiai (A. Haimovičius) krei
pėsi į teisėtvarkos ir teisėsau
gos institucijas, tvirtindami, 
kad jiems susidarė blogas 
įspūdis, o už tai turėtų būti 
skinai nubausti. Policija gaudė 

tuos plikius, "siuvo" jiems by
las, o žiniasklaida vis gąsdina 
tautą apie nesantaikos kursty
mą ir galimą susidorojimą 

v • l su.„ mazumom1s. 
Tuo tarpu, liepos 5-ąją 

Vilniuje ir Vilniaus krašte bei 
Šalčininkų ir Švenčionių rajo
nuose įvyko Lenkijos kariuo
menės paradas!? Su Lenkijos 
okupacinės kariuomenės 
uniformomis, ginklais ir vėlia
vomis jie paminėjo Armijos 
Krajovos "šlovingas" kovas, 
kurių metu buvo vykdomas 
lietuvių genocidas. Lietuvos 
žiniasklaida šiuo atveju ne
praleido progos patylėti. Tik 
lenkiška spauda skambėjo ir 
fotoreportažais mirgėjo ... 

Ir visai nesvarbu, kad len
kų kariuomenės paradas pa
žeidė Lietuvos Konstitucijos 
137 str., tautinių mažumų rei
kalus tvarkančias konvencijas 
bei deklaracijas, - jokia Lie
tuvos institucija nesureagavo 
į aiškų aiškiausią valstybės 
konstitucinės santvarkos pa
žeidimą. Nesureagavo ir netgi 

nemalonėjo atsakyti į Lietu
vos Sąjūdžio pareiškimą, į 
Laisvės kovotojų sąjungos, į 
Vilnijos draugijos bei Atku
riamojo seimo atstovų atsi
šaukimą! O kreiptasi buvo į 
Aukščiausias institucijas -
premjerą, krašto apsaugos mi
nisterį, generalinį prokurorą, 
saugumo vadovą! Ir tyku ramu. 

1993 metais buvo sudary
ta Vyriausybinė "Komisija Ar
mijos Krajovos veiklai įvertin
ti", kurios išvados patvirtino, 
kad "Armijos Krajovos „. par
tizanai Rytų Lietuvoje taip 
pat padarė nusikaltimų žmo
niškumui, įvairiais motyvais 
yra terorizavę ir žudę niekuo 
nekaltus civilius gyventojus, 
daugiausia lietuvius„. ", kad 
jie " „. nevengė ryšių su vokie
čių pareigūnais„." ir jos " „. 
veiksmai turėjo antilietuvišką 
pobūdį„." bei " „. laukė 

momento, kada bus galima 
užimti Vilnių"! 

Nukelta i 5-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff arIME 
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Te

resės iš Lizjė tėvai Liudvikas 
ir Zelija Martenai (Louis ir 
Zelie Martin) paskelbti pa
laimintaisiais Prancūzijoje 
spalio 19 d. Lizjė bazilikoje 
pop. Benedikto XVI pa
siuntinys kard. Jose Saraiva 
Martins, Šventųjų skelbimo 
kongregacijos prefektas eme
ritas aukojo Mišias ir paskel
bė naujai palaimintuosius. 
Liudvikas Martenas (1823-
1894) ir Zelija Guerin (1831-
1877) susitiko ir susituokė 
Alansono mieste 1858 m. 
Liudvikas buvo laikrodinin
kas, o Zelija siuvinėtoja. 
1865 m. Zelijai buvo diagno
zuotas vėžys, didelio kentė
jimo ir galiausiai jos mirties 
1877 m. priežastis. Martenų 
šeimoje gimė 9 mergaitės, 
jauniausioji iš išgyvenusių 
buvo Marija Pranciška Tere
sė, kuri Karmelio vienuolyne 
eriėmė Kūdikėlio Jėzaus ir 
Svenčiausiojo Veido Teresės 
vardą, o per 24 savo neilgo 
gyvenimo metus nuėjo tokį 
dvasinio gyvenimo kelią, dėl 
kurio buvo paskelbta jau
niausia visos Bažnyčios mo
kytoj a. Martenų šeima yra 
skelbiama palaimintaisiais, 
tikėjimo ir krikščioniško gy
venimo pavyzdžiais. 

Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos naujai statomos šven
tovės sklypas ir kertinis akmuo 
pašventinti rugsėjo 13 d. Šiau
liuose. Tai bus pirmoji naujai 
pastatyta šventovė Šiaulių 
vyskupijoje. Parapija, įsteigta 
1993 m. spalio 15 d., ligšiol 
neturėjo savo šventovės. 

Opus Dei katalikų judėji
mas švenčia 80-metį. Jo pra
dininkas buvo Ispanijoje 1902 
m. gimęs kun. J osemaria Es
criva de Balaguer. Jis 1928 m. 
įsteigė katalikų pasauliečių 
judėjimą, pavadintą Opus 
Dei - "Dievo darbu", "Dievo 
kūriniu". 1950 m. judėjimui 
buvo suteiktas Šv. Sosto pri-

pažinimas, o 1982 m. - asme
ninės prelatūros statusas. As
meninė prelatūra savo veikla 
ir paskirtimi panaši į vysku
piją, tačiau neturėdama savo 
konkrečios teritorijos, bet 
veikdama kitų vyskupijų teri
torijose, savo veiklą privalo 
derinti su vietiniais ordina
rais. Opus Dei veiklos sritis -
apaštalavimas tarp pasaulie
čių, o tikslas - šventumo sie
kimas kasdieniame gyveni
me, kad profesinė bei visuo
meninė veikla būtų neatskir
ta, bet sudarytų vientisą šven
tumo ir Dievo kupiną gyve
nimą. Opus Dei steigėjas mi
rė Romoje 1975 m., 1992 m. 
buvo paskelbtas palaimin
tuoju, o 2002 m. - šventuoju. 
Šiandien judėjimas turi 85,000 
narių visame pasaulyje. Dau
guma narių yra pasauliečiai; 
kunigų yra tik 2%. 

Knygos Kaišiadorių vys
kupijos bažnyčių varpai (Beils 
of the Churches in Kaišiadorys 
diocese) sutiktuvės įvyko spa
lio 17 d. Kaišiadorių viešo
joje bibliotekoje. Knygos au
torius - Gintautas Žalėnas, 
leidyba rūpinosi Kaišiadorių 
muziejaus direktorius Oli
jardas Lukoševičius, išleido 
UAB "Petro ofsetas" (Vil
nius); knygos apimtis - 116 
psl., iliustruota, santrauka 
anglų kalba. Leidinio pratar
mėj e rašoma, kad leidinys 
skiriamas Kaišiadorių vysku
pijos 80 metų jubiliejui. Jame 
aprašyti vyskupijoje buvę ir 
esami varpai, jų kilmė ir liki
mas. Kaip teigiama knygoje, 
seniausias Kaišiadorių vys
kupijoje turimas varpas, da
tuotas 1442 m., yra Seme
liškių šv. Lauryno parapijos 
šventovėje, Elektrėnų deka
nate. Tai antras pagal senu
mą varpas Lietuvoje. Dar se
nesnis varpas, nuliedintas 
1420 m., šiuo metu saugo
mas Lietuvos valstybiniame 
muziejuje Vilniuje. 
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Keturios dienos Siluvoje 
Pokalbis su Šiluvos Mergelės Marijos jubiliejinių metų Kanadoje 

komiteto pirmininku Antanu Samsonu 

- Jubiliejus Kanadoje jau eina prie pabai
gos. Kaip vertinate jubiliejaus eigą iki šiol? 

- Puikiai. Visos lietuvių parapijos, misijos 
ir bendruomenės mielai sutiko ir šiltai priėmė 
Šiluvos M. Marijos paveikslo apsilankymą sa
vo vietovėse ir visur surengė gražias iškilmes 
paveikslo buvimo metu. Be to, buvo planuoja
mos trys bendros šventės: jubiliejaus atidary
mas ir paveikslo pašventinimas balandžio mė
nesį, paveikslo kelionė kartu su tradicine lie
tuvių maldininkų kelione į Kanados kankinių 
šventovę Midlande ir užbaigimo šventės, ku
rios įvyks lapkričio l ir 2 dienomis. Atgarsiai 
iš vietinių švenčių buvo labai pozityvūs ir daug 
kas minėjo jautę dvasinį atsigaivinimą. Abu iki 
šiol įvykę bendrieji renginiai irgi gražiai praėjo. 

- Kodėl buvo nutarta, kad tas pats paveiks
las keliautų per visus Kanados lietuvių telkinius? 
Juk, pavyzdžiui, JA V-se kiekviena vietovė turėjo 
savo atskirą paveikslo kopiją. 

- Tai darėme dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
tai žinojom, kad kai kuriose Lietuvos vyskupi
jose tas pats paveikslas keliavo per visas vys
kupijos parapijas kaip vienijimo simbolis. Tas 
pats paveikslas, apkeliavęs plačiu mastu, tam
pa vertingesnis negu tik koks paskiros vietovės 
paveikslas. Antra, čia Toronto arkivyskupijoje 
stebėjome, kaip panašiai anais metais per pa
rapijas keliavo Arka, o šiais metais keliauja 
statula Šv. Pauliaus, nes dabar yra paskelbti 
Šv. Pauliaus metai. Tos kelionės tikrai sudomi
na ir suvienija žmones. Be to, dar norėjome, 
kad paveikslas visas mūsų Kanados lietuviškas 
vietoves pasiektų pagarbiai. Todėl jam buvo 
specialiai Romo Dūdos paruoštas keliaujantis 
altorėlis, ant kurio paveikslas visur iškilmingai 
buvo nešamas pagal lietuviškas tradicijas. 

- Ar buvo daroma kas nors, kad nelietu
viškoji Kanados aplinka sužinotų apie Šiluvą? 

- Taip. Pirmiausia buvo išsiuntinėti laiškai 
su informacija visiems Kanados vyskupams. 
Daugelis jų atsiliepė, paminėdami, kad visa 
tai jie patalpins savo vyskupijų laikraščiuose, 
tinklalapiuose arba išsiuntinės savo vyskupijos 
parapijoms. Toronto arkivyskupija, pavyzdžiui, 
didelę dalį savo tinklalapio paskyrė Šiluvos ju
biliejui. Buvo pokalbis keleto komiteto narių 
apie Šiluvą bei jos jubiliejų per "Radio Teopo
li", kurio laidų klausosi daugelis angliškai ir 
itališkai kalbančių katalikų. Be to, buvo at
spausdinta anglų kalba knygučių bei lanksti
nukų apie Šiluvą ir Šiluvos Marijos paveikslė
lių su angliška maldele. Visa tai platinama 
svetimtaučių tarpe. 

- Jums teko vykti į pagrindines Šiluvos šven
tės iškilmes Lietuvoje. Kaip tai įvyko? 

- Kai vyskupas Jonas Ivanauskas buvo at
vykęs Kanadon Šiluvos M. Marijos 400 metų 
jubiliejaus Kanadoje atidarymo proga ir pa
šventino paveikslą, kuris keliavo per visas Ka
nados lietuvių parapijas bei bendruomenes, 
jis užsiminė, kad būtų gera, jeigu kas nors iš 
mūsų Kanados jubiliejaus rengiamojo komite
to narių galėtų dalyvauti Šiluvoje ir atstovauti 
Kanados lietuviams. Mano žmona, komiteto 
narė Birutė, ir aš sutikom tai padaryti ir daly
vauti rugsėjo 13-15 dienomis. 

-Ar galėtumėt papasakot apie savo kelionę? 

- Mes atskridom į Lietuvą rugsėjo 4 dieną, 
ir jau kitą dieną susitikom su vyskupu Iva
nausku pasikalbėti ir sužinoti, ko jis tikisi iš 
mūsų Šiluvoje. Paaiškėjo, kad jau rugsėjo 7 
dieną būtų gera, jeigu galėtume dalyvauti pro
cesijoje su savo Kanadoje jubiliejui sukurta 
Šiluvos Mergelės Marijos vėliava ir su Kana
dos vėliava, kurias atsivežėme iš Kanados. Po 
trumpo susitikimo vyskupas paprašė mūsų nu
eiti į "Marijos radijo" stotį ir ten turėti gyvą 
pokalbį per radiją. Vieno radijo tarnautojo 
mes ten buvome nuvesti ir jau už 15 minučių 
radijo programoje kalbėjome. Pokalbis buvo 
apie Kanadoje vykstančias Šiluvos Mergelės 
Marijos 400 metų jubiliejaus iškilmes. Teko 
taip pat pakalbėti apie lietuvių veiklą Wasaga 
Beach apylinkėje, kadangi mes ten gyvename. 

Sekmadienį, rugsėjo 7 dieną, anksti iš ry
to, važiavome iš Kauno į Šiluvą. Pasidarbavom 
informacijos ir registracijos palapinėje, išda-

- Šio jubiliejaus įsipareigojimų tęsėjimas Antanas ir Birutė Samsonai su vėliavomis 
tikriausiai pareikalauja nemaža,i lėšų? Šiluvos šventėje 

- Taip. Iš karto mūsų komitetas suabejojo, 
ar surinksime pakankamai aukų užsibrėžtiems 
tikslams įvykdyti. Buvom pradžioje privačiai 
pasiskolinę $4,000 lankstinukams, plakatams, 
lipinukams ir t. t. Iš karto mažus kiekius spaus
dinom, kol atsirado suaukotų pinigų. Daug 
sutaupėme ir todėl, kad visi komiteto nariai 
bei kiti pasišventusieji žmonės neėmė jokio 
atlygio net ir už benziną, vežiojant paveikslą į 
tolimesnes vietoves. Vienintelės kelionės, ku
rias dengė žmonių suaukoti pinigai, tai buvo 
lietuvių vyskupų kelionės ir kelionė kunigo į 
Kanados vakarų Calgary ir Edmonton lietuvių 
bendruomenes, bet ir ten vietinių žmonių au
kos padengė kelionės išlaidas. Mudu su žmona 
irgi į Lietuvą keliavome savais, o ne suauko
tais pinigais. Kaip buvo skelbta, po jubiliejaus 
eabaigos, likutis bus persiunčiamas Lietuvon 
Siluvos šventovės reikalams. Ten dabar prade
damas statyti muziejus ir informacijos būstinė. 

lindami atsivežtas Kanados vėliavėles ir lipi
nukus daugiausia vaikams. Tos dienos Mišios 
buvo skirtos jaunimui, akademinių bendruo
menių nariams ir priėmusiems Sutvirtinimo 
sakramentą. Procesijoje mes dalyvavome su 
savo atvežtam Kanados ir Šiluvos Marijos vė
liavom. Giedant litaniją, procesija su vėliavo
mis, vyskupais ir kunigais ėjo nuo Jono Pau
liaus 11 namų gryno ąžuolinio altoriaus lauke 
link. Per Mišias Lietuvos kariuomenės garbės 
sargyba stovėjo prie uždengtos Jono Pauliaus 
11 statulos. 

Mišioms pasibaigus, procesija apėjo ir at
sistojo aplink statulą. Garbės sargybai atiden
gus statulą, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
ją pašventino. Lietuvos kareiviai iššovė tris 
salves kaip garbės saliutą. Mišiose dalyvavo 
tūkstančiai piligrimų. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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Svč. M. Marijos Apsireiškimo 
400 m. jubiliejus Lietuvos vardo 

tūkstantmečio išvakarėse 
Prel. E. PUTRIMAS 

Popiežiaus Benedikto 
XVI pasiuntinys legatas Kel
no arkivyskupas kardinolas 
Joachim Meisner Švč. M. Ma
rijos Apsireiškimo 400 m. ju
biliejaus atlaiduose Šiluvoje, 
š.m. rugsėjo 14 d. savo pa
moksle sakė: " ... Šiluvos Ma
rija tapo didžiausia jūsų lietu
vių tautos Globėja. Ji buvo 
drauge su jūsų tauta švieses
niais ir tamsesniais, lengves
niais ir sunkesniais jūsų istori
jos laikotarpiais. Dieną ir nak
tį Marija buvo su žmonėmis, 
todėl Šiluva lietuvių tautai ta
po paguodos, padrąsinimo ir 
susivokimo vieta." 

Atlaiduose tą dieną daly
vavo 18,000 - 20,000 piligri
mų iš visos Lietuvos, iš etninių 
žemių, įvairių užsienio lietu
vių bendruomenių ir kaimyni
nių kraštų, ypač labai daug iš 
Lenkijos. Mišiose dalyvavo 
kardinolas Glemp iš Varšu
vos, (Vilniaus arkivyskupas 
A.J. Bačkis tuo metu gulėjo 
ligoninėje) vyskupai iš Latvi
jos, Estijos, Gudijos, Lenki
jos, atstovai iš įvairių Vokieti
jos vyskupijų, iš Čikagos arki
vyskupijos, dvasininkai iš Lie
tuvos ir išeivijos, atstovai iš 
vienuolynų ir katalikiškų or
ganizacijų, Lietuvos preziden
tas V. Adamkus, premjeras G. 
Kirkilas, Lietuvos ir Europos 
parlamentarai ir įvairių mies
tų atstovai. Mišios buvo trans
liuojamos per Lietuvos valsty
binę televiziją. 

Arkivyskupas S. Tamkevi
čius per savo vizitą pas Šv. 
Tėvą 2004 m. oficialiai pa
kvietė popiežių Benediktą 
XVI dalyvauti Šiluvoje. Pran
cūzijos vyskupai jį kvietė į 
Prancūziją dalyvauti tuo pačiu 
metu Marijos apsireiškimo 
150 m. iškilmėse Lurde. Daug 
kas tikėjosi, kad Šv. Tėvas at
vyks į Šiluvą, kaip ir daug kas 
tikėjosi, kad jis dalyvaus 49-
tame Tarptautiniame Eucha
ristijos kongrese Kvebeko 
mieste, Kanadoje birželio 
mėn. kaip įprasta popiežiui 
dalyvauti. Tuo metu Kvebeko 
miestas šventė savo įsikūrimo 
400 m. jubiliejų. O Kvebeko 
miestas istoriškai buvo svar
bus Katalikų Bažnyčios istori
joje, nes jame buvo įsteigta 
pirmoji vyskupija Siaurės 
Amerikoj e, iš kurios buvo 
siunčiami misijonieriai į visą 
Š. Ameriką. Šį kartą Šv. Tėvas 
nusprendė dalyvauti Pasaulio 
jaunimo dienose Australijoje. 

Besiruošiant atšvęsti Švč. 

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus 
šventėje š.m. rugsėjo 14 d. vyskupų procesija nuo pagrindinio 
altoriaus Ntr. E. Putrimo 

M. Marijos Apsireiškimo Šilu
voje 400 m. jubiliejų, Kauno 
arkivyskupas savo pirmajame 
Ganytojiškame laiške 2006 m. 
rugsėjo 8 d rašė: "1608 m. įvy
kęs Apsireiškimas buvo didelė 
Dievo dovana istorijos audrų 
blaškomai mūsų tautai. Išti
sus keturis šimtmečius šio įvy
kio prisiminimas ir gausios 
Marijos užtarimų gaunamos 
malonės gaivino Lietuvos 
žmones ir padėjo jiems išsau
goti ištikimybę Kristaus evan
gelijos nušviestam keliui." Ar 
iš vis Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje ir tarp užsienio lietuvių 
galėjo ir pajėgė taip iškilmin
gai atšvęsti šitą jubiliejų kaip 
šiemet? Prieš šimtą metų, Lie
tuva vos išsikapstė iš po 120 
m. caristinės Rusijos okupaci
jos ir priespaudos, kuri sunai
kino Lietuvos valstybingumą, 
susilpnino jos tautinę tapaty
bę ir griežtai suvaržė Katalikų 
Bažnyčios veiklą. Ar yra ofi
cialių duomenų, kiek tuo me
tu mūsų lietuvių emigravo iš 
Lietuvos, daugiausia į Pensil
vaniją ir į Škotiją dirbti anglių 
kasyklose? Klausiu, nes Lie
tuva tuomet nebuvo pripažin
ta kaip valstybė, ir išeivijoje 
lietuviai buvo vadinami rusais 
ar lenkais. Net kai kurie turė
jo pakeisti savo pavardes, nes 
jos buvo laikomos per daug il
gomis ar sunkiai ištariamos. 
Taip ir ištirpo mūsų lietuvai
čiai svetimuose kraštuose. 

Savo pamoksle Šiluvos at
laiduose rugsėjo 15 d. aš mi
nėjau, kad kai Marija apsi
reiškė Šiluvoje keliems vaiku
čiams ir aklam seneliui, ji 
graudžiai verkdama pasakė: 

"Verkiu dėl to, kad prieš tai 
šioje vietoje buvo garbinamas 
mano Sūnus, o dabar čia aria
ma ir sėjama ... žemė". Ji kal
bėjo ne tiktai liudininkams, 
kurie stovėjo pievoje prie ak
mens ir ne tik Siluvos gyvento
jams, bet ir visiems krikščio
nims, visiems laikams. Iki šios 
dienos jos pranašingi žodžiai 
atskleidžia kristocentrišką ti
kėjimo ir vertybių kelią ir su
teikia tvirtą gyvenimo pagrin
dą mūsų tautai, šeimoms, 
valstybei ir lietuvių bendruo
menėms, kurios įsisteigusios 
40-tyje kraštų. Pirmą sykį po 
400 m. iš mažo Šiluvos baž
nytkaimio Marijos žodžiai 
taip garsiai aidėjo įvairiose iš
eivijos lietuvių katalikų para
pijose, misijose, lituanistinėse 
mokyklose bei jaunimo sto
vyklose. Tokie dvasiniai rengi
niai mus skatina puoselėti pa
rapijų ir misijų bendruome
niškumą, atgaivinti asmeninį 
ir bendruomeninį tikėjimą, 
toliau ugdyti maldingumą Švč. 
M. Marijai, tarp lietuvių bei 
svetimtaučių, toliau skelbti 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje. 

2008 m. švęsdama 400 
metų Apsireiškimo jubiliejų 
Lietuva yra savo 1000 metų 
vardo paminėjimo išvakarėse. 
Mes turime būti dėkingi už 
gausius Marijos užtarimus ir 
gautas malones, kurios gaivi
no lietuvių tautą ir padėjo iš
saugoti gyvąjį Evangelijos žo
dį ir pagarbą savo tautai po 
tiek "istorinių audrų" per tuos 
šimtmečius. Tarp visų švenčių 
ir jubiliejų mes turime daug 
kuo didžiuotis tūkstantmečio 
išvakarėse! 

• Be nuolatinės maldos siela rysta ir džiūsta, jėgos išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško ir 
patsai darbas pasidaro stebėtinai bergždžias. 

• Reikia pirmiausia pačiam Dievo keliais imti vaikščioti, o paskui jau rūpintis, kad ir kiti 
imtų tais pačiais Dievo keliais vaikštinėti, ir kitus reikia rūpintis patraukti paskui save, ypač 
savo paryzdžiu. 

• Kaip mes greiti esame apsileisti dvasiškame gyvenime dėl visokių pašalinių darbų. 
(Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Dešiniqjų pergalė 

Vilniuje, Kaune, Klaipė
doj e bei Panevėžyje vien
mandatėse apygardose 2-
ajame rinkimų rate laimėjo 
konservatoriai, liberalai bei 
liberalcentristai. Vienintelė 
kairiųjų atstovė, kuriai ya
vyko nugalėti Vilniaus Seš
kinės apygardoje - socialde
mokratė, socialinių reikalų 
ir darbo ministerė Vilija 
Blinkevičiūtė. Vilniuje dau
giausia apygardų nugalėjo 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų par
tijos (TS-LK) kandidatai. 
Naujamiesčio apygardoje 
Irena Degutienė, Senamies
čio - Mantas Adomėnas, An
takalnio - partijos vadovas 
Andrius Kubilius, Žirmūnų -
Vilija Aleknaitė-Abramikie
nė, Justiniškių- Paulius Sau
dargas, Karoliniškių - Da
nutė Bekintienė. Fabijoniš
kių ir Naujosios Vilnios apy
gardose nugalėjo Liberalų ir 
centro sąjungos atstovai 
Raimondas Šukys bei Artū
ras Melianas, Lazdynų apy
gardoje pergalę šventė Libe
ralų sąjūdžio atstovas Gin
taras Steponavičius. Kaune 
irgi laimėjo TS-LK, vienin
telėje Dainavos apygardoje į 
priekį išsiveržė Liberalų 
sąjūdžio kandidatas Kęstutis 
Glaveckas. Vilniuje antra
jame rate susitiko 9 konser
vatoriai, 6 liberalcentristai, 
liberalas, du socialdemok
ratai bei po vieną Lietuvos 
rinkimų akcijos ir partijos 
"Tvarka ir teisingumas" at
stovą. Kaune kandidatavo 8 
konservatoriai, 7 jų šventė 
pergalę. Iš viso konservato
riai antrajame rate gavo 26 
mandatus. Su 18 daugia
mandatėje apygardoje gautų 
mandatų jie turės 44 vietas 
seime. Tautos prisikėlimo 
partija, 2-ajame rate gavusi 
3 mandatus, su daugia
mandatėje gautomis vie
tomis turės 16 vietų seime. 
Lietuvos liberalų sąjūdis ga
vo 6 mandatus, su 5 laimė
tais daugiamandatėje jie tu
rės 11 vietų seime. Liberalų 
ir centro sąjunga, 2-ajame 
rate gavusi 3 mandatus, su 
daugiamandatėje gautais 5 
turės 8 vietas seime. 

Lėšos Gruzijai 
Spalio 22 d. Briuselyje 

vykusioje Gruzijos aukotojų 
konferencijoje, kurią organi
zavo Europos komisija, Pa
saulio bankas ir Europos są
jungai pirmininkaujanti Pra
ncūzija, paskelbta, kad Lie
tuva karo su Rusija sunio
kotos Gruzijos infrastruktū
ros atkūrimui ir ekonomikos 
atgaivinimui pažadėjo skirti 
l mln. eurų (maždaug 3.4 
mln. Lt) 2009-2010 m. lai
kotarpiui. 

Konferencijoje Lietuvai 
atstovavo URM sekretorius 
Laimonas Tallat-Kelpša. Jo 
teigimu, šiuo metu svarbus 

uždavinys yra atkurti inves
tuotojų pasitikėjimą Gruzi
ja. Jis priminė, kad Lietuva 
viena iš pirmųjų suteikė 
Gruzijai humanitarinę pa
galbą, prie to prisidėjo ir 
Lietuvos žmonės, paaukoję 
445,000 Lt paramos. Kita 
Lietuvos pagalbos sritis -
spręsti karo pabėgėlių socia
lines ir ekonomines proble
mas, padėti jiems kuo grei
čiau ir saugiai sugrįžti į nuo
latines gyvenimo vietas. 

Apie 30,000 pabėgėlių 
neturi nuolatinio būsto, dar 
maždaug 130,000 gyvena 
sudėtingomis sąlygomis. Lie
tuvos paaukotos lėšos bus 
paskirstytos per URM admi
nistruojamą Vystomojo bend
radarbiavimo ir paramos de
mokratijai programą. 

JAV pajėgų vadas 
Lietuvoje spalio 22 d. 

lankėsi JAV kariuomenės 
pajėgų vadų jungtinio komi
teto pirmininkas admirolas 
Michael G. Mullen. Susitiki
me su prezidentu Valdu 
Adamkumi buvo aptartos 
Lietuvos ir JAV bendradar
biavimo bei NATO veiklos 
aktualijos, kalbėta apie Lie
tuvos dalyvavimą tarptau
tinėse operacijose ir Lietu
vos kariuomenės moderni
zavimo planus. Admirolas 
pabrėžė, kad JAV yra pati
kima Lietuvos sąjungininkė. 
"Mus sieja stiprūs politinio 
ir karinio bendradarbiavimo 
ryšiai. Reiškiu pagarbą ir 
padėką Lietuvos kariams, 
kurie yra patyrę ir patikimi 
partneriai tarptautinėse mi
sijose Irake ir Afganistane", 
teigė svečias. 

Šiuo metu 4 JAV oro 
pajėgų lėktuvai F-15 budi 
NATO oro policijos Baltijos 
regione misijoje Zoknių oro 
bazėje. Lietuva ir Baltijos 
valstybės intensyviai bend
radarbiauja su JAV gynybos 
srityje, rengia bendras kari
nes pratybas. JAV skiria di
delį dėmesį Lietuvos karių ir 
krašto apsaugos sistemos 
tarnautojų apmokymui. Su 
kariuomenės vadu gen. ltn. 
Valdu Tutkumi aptarti Balti
jos šalių oro policijos klausi
mai, NATO transformacijos 
aktualijos ir NATO veikla 
Afganistane. 

Prezidento rinkimai 
Po spalio 26 d. antrojo 

rinkimų rato netrukus pra
sidės oficialus naujojo pre
zidento rinkimų vajus. Nau
jas Lietuvos vadovas bus ren
kamas kitų metų gegužės 10 
arba 17 d. Konkrečią rinkimų 
datą turi paskelbti seimas. 

Gegužę vyks du prezi
dento rinkimų ratai, birželio 
viduryje - rinkimai į Euro
pos parlamentą. Su prezi
dento rinkimais gali būti 
rengiamas ir referendumas 
dėl dvigubos pilietybės įtei
sinimo. Jį irgi turi paskelbti 
seimas. RSJ 
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Atkelta iš 2-ro psl. 

Visos apeigos lauke buvo 
transliuojamos per Lietuvos 
televiziją, perduodamos iš 
televizijos per intemetą-ryšia
tinklį ir tiesioginiai visam 
pasauliui transliuojamos per 
Lenkijos palydovinę sistemą. 
Po to visa procesija grižo prie 
Jono Pauliaus 11 namų, kur 
svečiai buvo pakviesti vai
šėms. Tuo pačiu metu arkivys
kupas apdovanojo svečius. 
Mums padovanojo sidabrinį 
medalį, kuris buvo pagamin
tas Šiluvos Marijos jubiliejaus 
progai. 

Rugsėjo 13, šeštadienį 12 
val. Mišios buvo skirtos šei
moms, Pirmąją šv.Komuniją 
priėmusiems vaikams, švieti
mo ir kultūros darbuotojams. 
Giedant litaniją, procesija su 
vėliavom, vyskupais ir kuni
gais ėjo nuo Jono Pauliaus 11 
namų altoriaus, pastatyto lau
ke prie bazilikos, link. Per šias 
šv. Mišias buvo atnaujinti ves
tuviniai pažadai. Mums tai 
buvo labai ypatinga diena, nes 
mes šiais metais švenčiam 
savo 40 metų vedybų sukaktį. 
Po Mišių procesija sugrįžo 
prie Jono Pauliaus 11 namų. 

Sekmadienio rytą, ruą_sė
jo 14, Raseiniuose prie Ze
maičio paminklo buvo kardi
nolo Joachimo Meisnerio pa
sitikimas. Birutė ir aš buvome 
pakviesti dalyvauti tarp gar
bės svečių kaip Kanados lie
tuvių atstovai. Raseiniuose 
mūsų vėliavas laikė dvi vieti
nės lietuvaitės: viena iš Šilu
vos, o kita iš Raseinių. Vyko 
kalbos, sveikinimai ir buvo 
įteiktos prisiminimui dova
nos. Pasitikimas buvo užbaig
tas Vatikano ir Lietuvos him
nais, kuriuos giedojo Raseinių 
choras, grojo Lietuvos kariuo
menės orkestras. Po to visi 
automobilių vilkstine važiavo 
į Šiluvą. 

12 val. buvo iškilmingos 
Mišios - padėka Dievui, už 
Švč. Mergelės Marijos apsi-

v 

Keturios dienos Siluvoje 
reiškimo Šiluvoje dovaną. 
Kaip ir per kitas 12 val. Mi
šias, procesija su vėliavomis, 
svečiais, kardinolu, vyskupais 
ir kunigais, lydima litanijos 
giedojimo, nuo Jono Pauliaus 
11 namų ėjo lauke esančio al
toriaus link. Liturgijai vado
vavo popiežiaus legatas kardi
nolas J oachim Meisner iš Kel
no, Vokietijos. Šiose Mišiose 
dalyvavo per 30,000 piligrimų, 
ir buvo išdalinta apie 20,000 
komunijų. 

Mišiose taip pat dalyvavo 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona, Vytautas 

žo prie Jono Pauliaus 11 na
mų, kur visi svečiai buvo pa
kviesti papietauti ir pabend
rauti salėje. Tun arkivyskupas 
S. Tamkevičius įteikė kardi
nolui, Lietuvos prezidentui ir 
kitiems svečiams po dovaną 
šių iškilmių atminimui. 

Rugsėjo 15, pirmadienį, 9 
v.r. teko padirbėti informaci
jos ir registracijos palapinėje, 
kur išdalinom likusias Kana
dos vėliavėles bei lipinukus. 
12 val. Mišios buvo aukoja
mos už viso pasaulio lietuvius. 
Giedant litaniją, procesija ėjo 
prie lauke esančio altoriaus. 

Kelno arkivyskupas-kardinolas Joachim Meisner, ypatingasis 
eopiežiaus pasiuntinys, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 
Siluvoje 400 metų jubilirjaus šventėje š.m. rugsėjo 14 d. svei
kina tūkstantinę maldininkų minią Ntr. E. Putrimo 

Lansbergis, Kazimira Pruns
kienė ir įvairių valdžių atsto
vai. Visos šio savaitgalio apei
gos, kaip ir praėjusio, vėl buvo 
transliuojamos per Lietuvos 
televiziją, perduodamos iš te
levizijos per internetą-ryšia
tinklį ir visam pasauliui tie
sioginiai transliuojamos per 
Lenkijos palydovinę televizi
jos sistemą. 

Po Mišių procesija sugrį-

Mišiose dalyvavo prelatas E. 
Putrimas ir diakonas dr. K. 
Ambrozaitis iš Kanados. Po 
Mišių procesija ėjo prie nau
jai statomo informacijos cent
ro bei muziejaus. Tun arkivys
kupas Sigitas Tumkevičius pa
šventino pamatus ir įmūrijo 
kapsulę su pasirašytu statybos 
aktu. 

Po to procesija sugrįžo 
prie J ano Pauliaus 11 namų, 

kur visi vėl buvome pakviesti 
pietauti. Prieš pradedant pie
tus, arkivyskupas Sigitas Thm
kevičius padėkojo visiems sa
vanoriams, dirbantiems per 
visas iškilmių dienas ir įteikė 
jiems po dovanėlę. Pietų metu 
teko mums pagaliau susitikti 
ir su kitais iš Kanados atvyku
siais lietuviais. 

Kaip Kanados lietuvių at
stovai, mes dalyvavome ketu
riose Mišiose nešdami Kana
dos vėliavą ir savojo Šiluvos 
Marijos jubiliejaus Kanadoje 
vėliavą. Per paskutines Mišias 
dar įjungėm ir Ontario pro
vincijos vėliavą, kurią nešė 
panelė Aurelija iš Šiluvos. 

- Kokį įspūdį paliko jums 
ta viešnagė Lietuvoje? 

-Tus keturios dienos, pra
leistos Šiluvoje, ir dalyvavi
mas iškilmingose Mišiose, 
mums paliko labai didelius 
įspūdžius, apie kuriuos papa
sakoti neįmanoma. Visą tą ap
linką gali tik pajusti, kai pats 
dalyvauji su kitais piligrimais. 
Mūsų draugų, p.p. Vaišvilų iš 
Šiaulių dėka, mes galėjome 
apsistoti keliam dienom Šilu
voje pas jų gimines. Vakarais, 
kai jau piligrimai išvažinėjo, 
teko eiti pasivaikščioti per ap
šviestą, tylią aikštę. Silinių 
metu aikštė tarp bazilikos ir 
koplyčios būna specialiai ap
šviesta. Ypatingai gražu pa
matyti Jono Pauliaus 11 ap
šviestą statulą. Tun būdamas 
jauti neapsakomą vidinę ra
mybę. 

- Dar jums liko didelis dar
bas - už.baigimas jubiliejaus 
Kanadoje. 

- Užbaigimo šventė truks 
dvi dienas. Kadangi į užbaigi
mo šventę sutiko atvykti Lie
tuvos vyskupų konferencijos 

pirmininkas, Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, norėjome 
išnaudoti šią progą ir pakvie
tėm jį skaityti paskaitą, kuri 
palies Lietuvos priešinimąsi 
sovietams, "Kroniką" ir t.t. 

Arkivys.lrupas buvo vienas 
iš "Kronikos" steigėjų ir ilgus 
metus ją redagavo. Jo paskai
ta įvyks lapkričio 1 d., Prisikė
limo parapijos salėje 'Ibronte. 
Po paskaitos bus koncertas ir 
vaišės. Įėjimas bus laisva au
ka. Būtų gražu, kad kuo dau
giau susirinktų antros ir tre
čios kartos lietuvių, kurie gal 
ne taip gerai susipažinę su tuo 
istoriniu laikotarpiu Lietuvo
je. Sekmadienį, lapkričio 2, 
Vėlinių dieną, 3 v.p.p . Lietu
vos kankinių šventovėje, Ana
pilyje, arkivyskupas su visais 
kunigais aukos Mišias M. Ma
rijos garbei, tuo užbaigiant 
jubiliejų Kanadoje. 

- Ar dar lilcs kokių darbų 
komitetui po lapkričio 2 d.? 

- Liks nemažai darbų. 
Norime, kad Šiluvoje stato
mame muziejuje atsirastų visa 
su jubiliejumi Kanadoje susi
jusi medžiaga. Reikės sudaryti 
nuotraukų albumus, dalyvių 
parašų bei sąrašų knygas, pla
katų bei kitų spaudinių rinki
nius, ir visą medžiagą persiųsti 
į Šiluvą kartu su mūsų per Ka
nadą keliavusiu Šiluvos Mari
jos paveikslu bei Kanados ju
biliejaus vėliava. Po to reikės 
suvesti visas finansų knygas ir 
persiųsti aukų likuti Lletuvon. 

Šia proga norėčiau padė
koti visiems tautiečiams, kurie 
rėmė šį jubiliejų finansais ir 
darbais, savo dalyvavimu pas
kirose vietovėse ir bendrose 
iškilmėse. Man atrodo, kad 
savo tikslą tinkamai pagerbti 
Dievo Motiną šia nepaprasta 
proga pasiekėm. O jeigu kas 
ne taip buvo padaryta, tai -
kaip mes juokaujam per savo 
posėdžius - atliksime geriau, 
kai bus švenčiamas penktasis 
šimtmetis. Kor. 

Vėlinės ir persekiojimai 
riaus ir Girėno kapo, kurį puošė du 
sujungti kryžiai. Uždegiau žvakutes ir 
padėjau gėlytes. Vėl keletą kartų šūk
telėjau "Laisvę Lietuvai". 

be kojos, negaliu užsidirbti duonos fi
ziniu darbu. 1957 m. gavau leidimą 
laikinai prisiregistruoti Kaune. Vėl iš
laikiau egzaminus į KPI be trejetų, 
bet į institutą nepriėmė. Kažkas pata
rė kreiptis į Kauno politechnikumo 
direktorių (Bielovą ar Bielinį?). Di
rektoriui atvirai pasakiau, kodėl ne
priėmė į KPI. Kadangi įstojamieji eg
zaminai jau buvo pasibaigę, tai jis ma
ne priėmė į Politechnikumą su išlaiky
tų įstojamųjų egzaminų pažymėjimu. 
Už tai esu jam labai dėkingas. 

1955 m. vasarą buvau paleistas į 
laisvę iš Vladimiro kalėjimo, nr. 2, ku
riame baigiau aštuonerių metų įkalini
mą pagal TSRS baudžiamojo kodekso 
58-tą straipsnį už dalyvavimą Šakių 
gimnazijos pogrindžio organizacijoje 
"Laisvės sakalai". Iš lagerių taipgi bu
vo paleidžiama daug kalinių. Daugelis 
grįžusių stojo i Kauno politechnikos 
institutą, nes buvo jaučiamas politinis 
"atšilimas" ir daugelio dėstytojų tylus 
pritarimas buvusiems politiniams ka
liniams. 

Dar prieš lapkričio 1-ają, kvietė
me bendrakursius Vėlinių vakarą atei
ti į kapines pagerbti mūsų mirusių 
tautiečių. Turėjome mintyje žuvusius 
už Lietuvos laisvę. "Atšilimas" jautėsi 
visose aukštosiose mokyklose. Bet 
studentai per daug gerai galvojo apie 
režimo sušvelnėjimą. Tai parodė gink
luotos kariuomenės iškvietimas į pa
galbą milicijai ir saugumui. Tą vakarą 
atvažiavo ginkluotų kareivių mašinos 
ir sustojo Vytauto pr„ kad neleistų 
demonstrantams patekti į Laisvės 
alėją. Kapinės buvo pilnos patriotiškai 

nusiteikusio jaunimo, kurį padrąsino 
Vengrijos įvykiai. Tikėtasi, kad išsilais
vinus Vengrijai iš komunistinio reži
mo, tuo paseks ir kitos komunistų už
grobtos rytų ir vidurio Europos tau
tos. Deja, TSRS įvedė savo ginkluotas 
pajėgas į Vengriją ir, negailestingai 
žudydama sukilusius civilius vengrus, 
sukilimą nuslopino, sunaikinusi dau
giau kaip 20,000 Vengrijos patriotų. 

Tą vakarą aš pirmiausia buvau 
nuėjęs prie paminklo žuvusiems sava
noriams, padėjau ant paminklo gėlių 
ir uždegiau dvi žvakutes. Susirinkusi 
prie paminklo gausi jaunimo grupė 
giedojo Lietuvos himną. Įsidrąsinau ir 
aš. Sugiedojus himną šūktelėjau: 
"Laisvę Lietuvai", "Rusai, lauk iš Lie
tuvos". Po keletos šūkių įsimaišiau į 
minią ir nuėjau prie žuvusių Lietuvos 
lakūnų kapų, kurie buvo papuošti kry
žiais iš propelerių. Čia tų kapų buvo 
visa eilė, o aš teturėjau tik du žiedelius 
ir dvi žvakutes, kuriuos buvau numa
tęs padėti ant Dariaus ir Girėno kapo. 
Visur ant kapų degė žvakutės, puika
vosi gėlės. Nuo čia nuėjau prie Da-

Vytauto prospekte jau virė šurmu
lys. Rusų kareiviai užstojo prospektą, 
kad nepraleistų žmonių Laisvės alėjos 
link. Kurie veržėsi pro kariškius Laisvės 
prospekto link, tuos mušė automatų 
buožėmis, griebė ir grūdo į kariškių 
sunkvežimius. Prasiveržusieji pro ka
riškių užkardą nuėjo Įgulos šventovės 
link, o aš perėjęs Vytauto pr. patrau
kiau Mickevičiaus gatve, kur gyvenau. 
Stengiausi nepakliūti į saugumiečių 
akis. Bet praėjus savaitei mane išsi
kvietė milicija, pareikalavo paso ir pa
matę jame įrašą "Položenije o paspor
tach", perbraukė pase mano registra
cijos įrašą ir įsakė, kad per 24 val. iš
važiuočiau iš Kauno. Išsigandau ir pa
klusau NKVD reikalavimui, palikau 
Kauną. Institute man pasakė, kad jie 
neturi teisės laikyti nepriregistruotų 
studentų. 

Rašiau prašymus vykdomojo ko
miteto pirmininkui P. Bartašiūnui ir J. 
Paleckiui, kad leistų prisiregistruoti 
Kaune, bet viskas buvo veltui. Nuva
žiavau net į Maskvos CK su prašymu, 
kad leistų mokytis, nes aš invalidas, 

Besimokydamas Kauno politechni
kume, vėl užkliuvau saugumiečiams. 
Mane išsikvietė direktorius ir pasakė, 
kad mane turi atleisti iš politechniku
mo. Pasakė, kad paskaitas galiu lan
kyti, tik man nemokės stipendijos, kol 
nesusitvarkysiu savo reikalų. 1958 m. 
mano byla buvo peržiūrėta, ir aš buvau 
reabilituotas, buvo atstatytas moky
masis politechnikume, ir vėl buvo mo
koma stipendija. Reabilitacijos dėka 
baigiau politechnikumą ir buvau pa
skirtas dirbti į Mažeikių ET gamyklą, 
iš kurios vėliau persikėliau ir įsidarbi
nau Klaipėdos Elektros montavimo 
valdyboje meistru, vėliau inžinieriaus 
sąmatininko pareigose. 

V. Kluonius, Laisvės kovų dalyvis 



Lietuvos piliečiai į JAV 
galės vykti be vizų 

Lietuvos ambasadorių JAV Audrių juos", - susitikime sakė ambasadorius A. 
Brūzgą spalio 17 dieną Vašingtone, Baltuo- Brūzga. 
siuose rūmuose priėmė JAV Prezidentas Lietuvos ambasadorius kartu pakvietė ir 
George W. Bushas, kuris informavo, kad JAV žmones apsilankyti Lietuvoje ir susipa
nuo šių metų lapkričio mėnesio į JAV vyks- žioti su turtingu mūsų šalies kultūros paveldu, 
tantiems Lietuvos piliečiams .----- --_,--- plėtoti verslo projektus ir 
bus taikomas bevizis reži- kartu švęsti Lietuvos vardo 
mas. 

Pokalbio su Lietuvos 
ambasadoriumi metu JAV 
Prezidentas dar kartą pa
sidžiaugė ypač gerais dviša
liais Lietuvos ir JAV santy
kiais ir informavo, kad Lie
tuva visiškai atitinka JAV 
vizų atsisakymo programoje 
(Visa Waiver Program) da
lyvaujančioms šalims kelia
mus reikalavimus. 

Bendromis Lietuvos ir 
JAV pastangomis vizų atme

Lietuvos ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga klausosi JAV 
prezidento George W. Bush 
pranešimo apie bevizi režimą 
Lietuvos piliečiams 

tūkstantmečio minėjimą ra
šytiniuose šaltiniuose 
ateinančiais 2009 metais. Be 
vizų į JAV galės vykti tu
rizmo, verslo ar kitais asme
niniais tikslais vykstantys ir 
biometrinius pasus (išduotus 
po 2006 metų rugpjūčio 28 
dienos) turintys Lietuvos pi
liečiai. Jie galės būti JAV ne 
ilgiau nei 90 dienų. Į JAV 
vykstantys Lietuvos piliečiai, 
privalės naudotis Elektroni
ne kelionių leidimo sistema 

timo procentą pavyko sumažinti nuo 40% 
2005 metais iki mažiau nei 10% 2007 metais, 
t.y. iki skaičiaus, atitinkančio JAV keliamus 
reikalavimus dėl vizų atsisakymo. 

''Vizų atsisakymo programa yra galingas 
instrumentas, kuriuo stiprinamas tautų pasi
tikėjimas ir draugystė. Dabar Lietuvos žmo
nėms "langas" į JAV yra plačiai atvertas ir 
esu tikras, kad mūsų turistai ir verslininkai 
pajus šių pasikeitimų privalumus ir gerbs 

(ESTA-Electronic System for Trave/Authori
zanon). Nuo šių metų lapkričio mėnesio JAV 
vizų nebereikės aštuonių iš trylikos JAV vizų 
atsisakymo programoje dalyvaujančių vals
tybių - Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, 
Vengrijos, Pietų Korėjos, Slovakijos - pi
liečams. 

URM Informacijos ir viešųjų ryšią 
departamentas, Spaudos ir viešųjų 

ryšią skyrius, tel. 236 2456 

Santvarkos pažeidimas 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Ir, turint tokius "Armijos 
Krajovos" įvertinimus, nė vie
na institucija nesureagavo į 
pačių garbingiausių tiek Lie
tuvoj e, tiek pasaulyje organi
zacijų pareiškimus! 

O va skinai, gaudomi ir 
po teismus tąsomi - reikia nu
kreipti visuomenės dėmesį 
nuo valstybinių nusikaltimų i 
administracinių pažeidimų ly
gio nesiekiančius veiksmus, 
juos sureikšminti ir pridengti 
kažkieno tai sąmoningai su
planuotą kiršinantį lenkų ka
riuomenės išpuolį arba netgi 
išdavystę. 

Atrodo labai neįtikėtina, 
bet akivaizdu: ir Lenkų frakci
ja Seime nebalsavo Kovo 11-
ąj ą už Lietuvos nepriklauso
mybę, ir autonomijos sieki
mas, ir - šitaip nėra visame 
pasaulyje, - tautinės politinės 
organiz.acijos sukūrimas (Len
kų rinkimų akcija) bei jos aki-

vaizdus, niekuo nepridengtas 
Lenkijos valstybės rėmimas! Į 
Lietuvos Seimo rinkimus vie
šai kišasi Lenkija! 

Grupė parlamentarų jau 
kreipėsi į Konstitucinį teismą 
dėl svetimos valstybės kariuo
menės įvedimo į Lietuvą. Yra 
vilties, kad "Lenkų rinkimų 
akcija" bus išbraukta tiek iš 
politinių organizacijų sąrašo, 
tiek ir iš rinkimų aukščiausiu 
lygiu už nusikaltimą valstybei. 
Nors tokią pareigą turėtų 
įvykdyti Vyriausioji rinkimų 
komisija pagal pateiktą pa
reiškimą su visais įrodymais 
įvykdžius nusikaltimą prieš 
valstybę, jau pateiktą tiek 
Sąjūdžio, tiek ir Pensininkų 
partijos. "Armijos Krajovos" 
gerbėjus - Lenkų rinkimų ak
ciją - jau išsiryškinome, nors 
ir labai kruopščiai slepiamą 
bei kukliai nutylimą. Vertėtų 
visuomenę supažindinti ir su 
visų juodinamais skinais. 

Skinas, lietuviškai tariant 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 4 l 6·889·5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.38 min. dof. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: plrmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajam4 mokesčl4. 

-plikis, - šiandien ėmė ir užsi
augino plaukus! Didžiausiam 
kriminalistų nusiminimui jų 
dabar niekaip neišskirsi iš mi
nios! Ir rask tu dabar tuos vei
dus, kurie šmėstelėjo filmuo
toje medžiagoje, kai jie jau su 
ševeliūromis, su ūsais ir netgi 
su barzdomis! Mat skinų am
žius nuo 18 iki 37, išsilavini
mas - nuo vidurinio iki moks
lų daktaro (!!!), socialinė pa
dėtis - nuo mokinuko iki di
rektoriaus pavaduotojo. Plati 
apimtis. O, svarbiausia, dau
geliui net neįtikėtina - juk 
spauda juos tik "tapšnoja". O 
ypač neįtikėtinas tautiškumo 
srityje - 40 proc. jų yra ne lie
tuviai, o lenkai, rusai, gudai! 
Tuigi, apie jokią rasinę ar tau
tinę neapykantą net negalima 
šnekėti - jie visi puikiai sugy
vena, maloniai bendrauja, bet, 
svarbiausia, jie visi yra tikri 
Lietuvos piliečiai ir jaučiasi 
atsakingi už savo valstybę! 
(Straipsnis sutrumpintas. Red.) 

Bllletal Į Lietuvą 
spalio 1, 2008 - balandžio 30, 2009 

$675 + 
oro uosto mokesčiai apie $300 

Finnair avialinijos, 
Toronto - Vilnius per Helsinki 

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis 

Skambinkite Gabrielei 
Pabrėiaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street ai Finch 
Toronto, Ontario M2M 41<2 

416-221-3113 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt.ca~ ONT AEG. 032282n 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Partnerystė - su vieninga Kanada 
Tik vieningą Kanadą 

Prancūzija mato bendradar
biavimo partnere, gerbian
čia demokratiją ir lygiatei
siškumą, kultūrų įvairovę, 
pabrėžė Prancūzijos prezi
dentas N. Sarkozy. Jis pirmą 
kartą lankėsi Kanadoje ir yra 
pirmasis Prancūzijos prezi
dentas, dalyvavęs Kvebeko 
provincijos parlamento po
sėdyje. Susitikime su Kana
dos ministeriu pirmininku 
aptardamas Prancūzijos ir 
Kanados bei Europos sąjun
gos prekybą ir kitas galimas 
partnerystės sritis, N. Sarko
zy dar kartą įvertino Kvebe
ko ir Prancūzijos ryšių svar
bą ir ateitį, kaip bendradar
biavimo su vieninga Kanada 
dalį. Prancūzijos preziden
tas pasirašė sutartis su Kve
beko provincija, abipusiai 
pripažįstant daktarų, medi
cinos seserų ir kitų specialis
tų kvalifikacijos laipsnius. 

'li'adiclniam.e prancūziš
kai kalbančhĮ valstybių at
stovų susitikime Kvebeko 
mieste dalyvavo vadovai iš 
50-ties valstybių, daugiausia 
iš Afrikos, Europos sąjun
gos komisijos pirmininkas 
Jose Manuel Barroso. Tui 
didžiausias Kanados istori
joje valstybių vadovų susiti
kimas. Šiame pasitarime tra
diciškai aptariama prancūzų 
kalbos apsauga ir plėtra, ta
čiau šiemet svarbiausia tema 
tapo ekonomika ir finansų 
problemos. Afrikos valsty
bės, pajutusios ne tik pinigų, 
bet ir maisto stygių, atkreipė 
dėmesį į pragyvenimo ir ki
tus ekonominio nuosmukio 
sunkumus, aptarė būdus 
jiems įveikti. 

Patvirtinus konservato
rių laimėjimą, S. Harper Kal
garyje pristatė būsimą 6 
punktų planą. Pagrindinės 
konservatorių vyriausybės 
veiklos kryptys - stiprinti 
ekonomiką, įveikti fmansinį 
nuosmukį, apsaugoti paja
mas ir santaupas bei darbo 
vietas. Konservatorių vyriau
sybė pažada stiprinti Kana
dos finansinių organizacijų 
pajėgumą ir gebėjimą kon
kuruoti su kitomis tarptau
tinėmis įstaigomis. Kiti veik
los punktai: stiprinti ryšius ir 
partnerystę su Europos są
junga, dalyvauti G-20 valsty
bių susitikime Brazilijoje, 
mažinti išlaidas valstybės 
valdymo grandyse. 

Liberalų partijos vado
vas S. Dion po rinkimų, ku
riuose hberalai ne tik pralai
mėjo konservatorių partijai, 
bet ir prarado vietų parla
mente, pažadėjo pasitraukti 
iš savo posto, kai bus išrink
tas naujas vadovas. Spėjama, 
kad S. Dion vietą ketina už
imti kuris nors iš pagrindinių 
partijos veikėjų: M. Igna
tieff, Bob Rae, G. Kennedy, 
J. Manley, David MacGuin
ty ir kt. Naujojo liberalų va-

dovo rinkimai turėtų įvykti 
ateinančių metų pavasarį 
planuojamame susirinkime. 

Kanadiečiai vis labiau 
ir labiau apleidžia vieną iš 
svarbiausių pilietinių parei
gų - demokratiškai rinkti sa
vo vyriausybę. Šiemetiniuo
se rinkimuose dalyvavo 
59.1 % gyventojų. Tai pats 
mažiausias rinkėjų skaičius 
per pastaruosius 50 metų. 
Praėjusiuose rinkimuose 
(2004) balsavo 60% kana
diečių. Pats didžiausias rin
kėjų aktyvumas registruotas 
1958 m., kai John Diefenba
ker laimėjo daugumos vyriau
sybę. Už to meto konserva
torius balsavo beveik 80% 
valstybės gyventojų. 

Vyriausybė pakeitė ly
giai prieš metus priimtą 
sprendimą namų pirkėjams 

leisti išmokėti paskolą per 
40 metų. Dabar šis laikas su
mažinamas iki 35 m., visi 
skolintojai turi įmokėti 5% 
pradinę įmoką. Griežčiau 
tikrinamos pirkėjų finansi
nės galimybės ir kreditų mo
kėjimo rodikliai. Įstatymas 
dar galios tiems, kurie jau 
yra pasinaudoję ta lengvata, 
ir tiems, kurie iki spalio 15 
d. yra užpildę reikiamus do
kumentus. Ši naujovė buvo 
gana populiari- ja pasinau
dojo 37% namų pirkėjų. 
Kaip tvirtina TD bankas, 
60% pirmąjį būstą įsigyjan
čių pasirinkdavo 40 m. pa
skolos mokėjimo terminus. 

Antrasis mėginimas su
sprogdinti naftotiekio liniją 
ties Dawson Creek privertė 
policiją pradėti tyrimus, aiš
kinantis, ar tai nėra teroristi
niai išpuoliai. Vietos gyven
toj ai nepatenkinti dujų ir 
naftos vamzdynais, nuties
tais per jų apylinkes. Jie nuo
gąstauja dėl saugumo ir ap
linkos bei oro taršos. Gyven
tojai pamažu telkiasi į pro
testo grupes, bet manoma, 
kad sprogimai yra atskirų ar 
atskiro asmens veiksmai Prieš 
sprogimus vietos laikraščio 
redakcija gavo anoniminį 
laišką, smerkiantį visas naf
tos ir dujų versloves. En 
Cana - viena iš svarbiausių 
verslovių, tiekianti naftą 
JAV ir Kanadai. Ontario pro
vinciją vamzdynais plukdo
ma nafta pasiekia per 6 dienas. 

Šiaurės Amerikos - JAV 
ir Kanados gyventojams, ku
rie yra praradę savo nami
nius gyvulėlius dėl užnuo
dyto maisto, bus išmokama 
32 mln. išmoka. Prieš porą 
metų buvo parduodamas na
miniams gyvūnams maistas 
su sveikatai žalingais prie
dais. Beveik 10,000 naminių 
gyvulėlių savininkų, neteku
sių savo globotinių, pateikė 
grupinį i~ maisto gamin
tojams. Šimtas savininkų 
pateikė atskirus teismo ieš
kinius. Kanados verslovė 
Menu Foods Streetsville yra 
atsakovų tarpe. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
KOVA SU ALKOHOLIU 

Spalio 22 d. Policijos de
partamentas ir Alkoholi
niais gėrimais prekiaujančių 
įmonių draugija (AGPĮA) 
pasirašė sutartį dėl bend
radarbiavimo kovoje su ne
legalaus alkoholio platinto
jais. Policija įsipareigojo 
teikti draugijai informaci
ją apie bendrą sulaikytų ne
legalių alkoholio produktų, 
nusikaltimų, kuriuos įvykdė 
neblaivūs asmenys, ir sulai
kytų neblaivių vairuotojų 
statistiką. AGPĮA policijai 
teiks informaciją apie vie
toves, kuriose yra itin suma
žėję stipraus alkoholio par
davimai. Taip pat bus tei
kiama alkoholio gamybos ir 
prekybos įmonių duota in
formacija apie konkrečius 
neteisėtos alkoholio apyvar
tos atvejus. Policijos gene
ralinio komisaro Vizgirdo 
Telyčėno teigimu, bendra
darbiavimas ypač svarbus 
atsižvelgiant į tai, jog šių 
metų pirmąjį pusmetį falsi
fikuoto alkoholio konfis
kuota 3.5 karto daugiau ne
gu tuo laiku pernai. 

ĮVAIZDŽIO VERTINIMAS 
2008 m. Lietuvai pirmą

kart patekus į valstybių įvaiz
džio vertinimo skalę ji atsi
dūrė apačioje - 42 vietoje iš 
50. Lietuvos pozicijos yra 
silpnos turizmo srityje ir gy
ventojų draugiškumo klau
simu, geresnės - šalies val
dymo sistemos, elgsenos 
tarptautinėje bendruome
nėje bei ekonominių sąlygų 
gyventi ir dirbti požiūriais. 
Sis Valstybės įvaizdžio rodik
lis ( angl. N ation Brands 
Index) yra pirmas ir kol kas 
vienintelis tyrimas, tiriantis 
valstybių suvokimą. Jis at
liekamas remiantis įvairių 
šalių gyventojų apklauso
mis. Geriausiai Lietuva įver
tinta valstybės valdymo ka
tegorijoje, kurioje užėmė 28 
vietą, nedaug nusileisdama 
JAV, Lenkijai, Čekijai. Imig
racijos arba investavimo ka
tegorijoje Lietuva užėmė 36 
vietą. Šiuo atžvilgiu Lietuva 
~lenkė Estiją, Rumuniją ir 
Cilę. Silpniau Lietuva įver
tinta žmonių ir turizmo ka
tegorijose. Pagal atsakymus, 
ar tiriamos šalies žmonės 
svetingi, ar apklaustasis no
rėtų turėti draugą iš tos ša
lies, ar tos šalies gyventojas 
būtų geras darbuotojas, 
rodiklyje Lietuva užėmė 44 
vietą. Vertinant turizmo sritį 
pagal keturis požiūrius - ar 
norėtųsi apsilankyti tiria
moje šalyje, jei pinigai ne
būtų lemiamas dalykas, ar 
šalis yra turtinga istoriniu 
paveldu ir gamta, ar šalies 
miestų kultūra patraukli -
Lietuva atsidūrė 45 vietoje. 
Tyrime dalyvavusios 50 vals
tybių buvo lyginamos ir ver
tinamos pagal apklausų re
zultatus 6 kategorijose: val
dymo sistema, žmonės, tu-

rizmas, kultūra, eksportas ir 
investicijos. 

MOKYS PLAUKTI 
Vyriausybė patvirtino 

2008-2015 m. programą, sie
kiančią paskatinti mokyti 
vaikus plaukti. Įgyvendinant 
Vaikų mokymo plaukti bend
roj o lavinimo mokyklose 
programą, numatoma vyk
dyti pedagogų ir specialistų 
kvalifikacijos tobulinimą, 
vykdyti saugaus elgesio van
denyje ir plaukimo pamokas 
mokiniams, remontuoti ir 
pritaikyti mokymui plaukti 
bei neįgaliųjų reikmėms ba
seinus ir atvirus vandens tel
kinius, vykdyti plaukimą po
puliarinančius renginius. 
Pasaulinės sveikatos organi
zacijos duomenimis, skendi
mas yra viena dažniausiai 
pasitaikančių mirties ar neį
galumo priežasčių pasau
lyje, o Lietuvoje per 1970-
2000 m. 30.78% vaikų ir 
16.37% paauglių (15-19 m.) 
mirčių priežastis buvo sken
dimai. Atlikta skendimo 
priežasčių analizė atskleidė 
pagrindinę nelaimingų atsi
tikimų vandenyje priežastį
nemokėjimą plaukti (dėl 
šios priežasties žūsta apie 
40% žmonių). 

LAISVA ŽINIASKLAIDA 
Tarptautinės organiza

cijos "Reporteriai be sienų" 
tyrimo rezultatai rodo, kad 
pasauliniame vertinime šie
met Lietuva su Čekija, 
Olandija ir Portugalija dali
jasi 16 vietą. Prieš metus 
Lietuva buvo 23-ioje vietoje, 
o užpernai Lietuvai skirta 
27-oji vieta. Tyrimo duome
nimis, Lietuvos žurnalistai 
turi didesnę spaudos laisvę 
nei vokiečiai, britai ar pran
cūzai, bet mažesnę nei kole
gos kitose Baltijos šalyse. 
Didžiausia spaudos laisve 
džiaugiasi Islandijos, Nor
vegijos ir Liuksemburgo 
žurnalistai. Nedaug atsilie
ka Estija, atsidūrusi 4-oje 
vietoje. Kiek aukščiau nei 
Lietuva yra įsitvirtinusi ir 
kaimyninė Latvija - ji dali
jasi 7-12 vietas. Iš viso ver
tintos 173 valstybės. Į pir
mąsias 50 vietų pateko visos 
Europos sąjungos (ES) vals
tybės, išskyrus Bulgariją (59 
vieta) . Tyrimo autorių tei
gimu, bulgarai žurnalistai 
dažnai sulaukia fizinio 
smurto. Rusija toliau lieka 
lentelės pabaigoje. Jai skirta 
141-oji vieta. Tyrimo auto
riai atkreipia dėmesį, kad 
Rusijoje žurnalistų žudikai 
dažnai išvengia atsakomy
bės, trūksta spaudos įvai
rovės. Blogiausia padėtis 
yra Eritrėjoje, Šiaurės Ko
rėjoje ir Turkmėnistane. 
Sudarant vertinimą, atsi
žvelgta į tokius veiksnius, 
kaip elgesys su žurnalistais, 
žodžio ir informacijos lais
vės lygis, žiniasklaidos savi
ninkų įtaka ir pan. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE i.----

Vasagos lietuvių "Šiluvos Marijos" maldos grupelė Ntr. E. Namikienės 

Urugvajus 
Rugsėjo 27 d. Urugvajaus 

lietuvių bendruomenės nariai 
susirinko ant Kalno (Monte
video mieste). Ten ULB pirm. 
Roberto Ibarra Veta pami
nėjo susitikimo tikslą: pa
remti Mažųjų svajotojų klubą 
ir Juliuko fondo iniciatyvą. 
Ne tik lietuviai, bet ir vietiniai 
susirinko, nes dieną prieš pa
skelbėme apie tai visame prie
miestyje per garsiakalbius, 
kviečiant visus vaikus daly
vauti su savo aitvarais. 

Urugvajaus lietuviai iš
statė meno kūrinius kun. Jo
nui Giedriui prisiminti. Nuo 
spalio 17 d. iki 19 d. vyko me
no ir rankdarbių paroda, Urug
vajaus Liet. kultūros draugijos 
patalpose. Tikslas buvo pami
nėti ir pagerbti kun. Joną 
Giedrį, nes spalio 31 d. bus 10 
metų nuo jo mirties. "Padre 
Juan", kaip mes jį vadindavo
me, daug dirbo išlaikant lietu
vybę Urugvajuje, ypač tarp 
jaunimo ir vaikų. Buvo ir mū
sų švyturys siekiant mūsų vie
nybės. Parodos atidarymas 
įvyko spalio 17, šeštadienį; spa
lio 18 d. dirbo rankdarbių bū
relis (vaikams ir suaugusiems) 
ir buvo rodomas filmas. Spa
lio 19, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Mišios buvo aukojamos "Nuest
ra Senora de Fatima" portu
galų ir belgų šventovėje. Pa
rodos uždaryme meninę prog
ramą atliko šokių grupės 
"Ąžuolynas" ir "Rintukai". 

Lapkričio 16 d. organi
zuojama visos dienos ekskur
sija. 

Gruodžio 13 d., 9 v.v. -
Kūčios. 

Norintys gauti žinių elekt
roniniu paštu prašomi kreip
tis el.pašto adresu albertok. 
uruguay@gmail.com. Galite 
atsiųsti taip pat pašto ir el. 
adresus asmenų, kuriems šios 
žinios būtų įdomios. Laukia
me žinučių ir straipsnių. Inf. 

Šiais metais Montrealio 
lietuviška radijo valandėlė 
žengia į savo gyvavimo 45-
sius metus. Ją galima girdėti 
visame pasaulyje kiekvieną 
antradienį per internetą 
www.cfmb.ca. Rytų Kanado
je, JAV ir Floridoj ji girdima 
11 v.v., Vakarų Kanadoje ir 
JAV 9v.v., Lietuvoje 7v. ryto. 

L.S. 

\1~ Vėlinės 
~r::.~ ~~~~ -~ Metai - dienos, tarsi smėlis saujoj. 

Kad ir stipriai mes spaudžiam 
Jis vis byra ir byra ... 
Ir vienas Dievas težino kada nukrinta 
Paskutinysis jo grūdelis. 

Užverčiame savo gyvenimo paskutinį lapą 
Sudie, aš išeinu ... 
Ki.ek daug iš mūsų amžinybėn išėjo. 
Tėviškėn sugrįžti norėjo - bet nes-uspėjo. 
Svetimi kapai priglaudė juos visus. 

Nepamiršome mes jūsų. Lankom kapus, 
Sodiname gėles ir puošiame kapo vietas. 
Šį tylų ir liūdną Vėlinių vakarą 
Degsime žvakutes ant kiekvieno kapo. 

Širdyse būsime kartu su tais 
Kurių ranką pasiekti mes nebegalime. 
Amžiną atilsį duok mirusiems, Vzešpatie 
Ir amžinoji šviesa tegul jiems šviečia. 
Ilsėkitės Vzešpaties ramybėj. 

ONA ADOMAVIČIUS, Cape Cod, MĄ 2008 m. 

Sudbury, ON 
RUDENINIS SUSIKAU

PIMAS Sudburio apylinkės 
lietuviams bus Kristaus Kara
liaus šventovėje lapkričio 8, 
šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 2.30 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p. Susikaupimą ves kun. 
Vytautas Staškevičius. 

Sault Ste. Marie, ON 
RUDENINIS SUSIKAU

PIMAS Sault Ste. Marie apy
linkės lietuviams bus Šv. Jero
nimo šventovėje lapkričio 9, 
sekmadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 2.30 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą ves 
kun. Vytautas Staškevičius. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

111> KULNO SKAUSMAI 

111> PĖDO KAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMAC IJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

111> ĮAUGĘ NAGAI 

111> VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS 

111> SE IORŲ PĖDŲ PRI EŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLA DUMAI 

• PLOKŠČIAPlODYSTĖ 
IR El ENOS SUTRIKIMAI 

• Pt'iDOS DEFORMACI JŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

• PRllMAME VISUS 
~=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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



Pamaldus vargonininkas 
Lavrenti Djintcharadze 

1997 m. muz. komp. Alek
sandras Stankevičius pasi
traukė iš vargonininko pa
reigų Montrealio Aušros Var
tų parapijoje. Klebonas kun. 
K. Ambrasas, SJ, surado var
gonininką Lavrenti Djintcha
radze, kuris perėmė vargoni
ninko pareigas. Lavrenti gru
zinas, gimęs Gruzijoje, baigęs 
muzikos konservatoriją Gru
zijos sostinėje Thilisi, kur mo
kėsi skambinti pianinu, groti 
fleita ir prancūziškuoju rage
liu. Jis susidomėjo džiazu ir 
improvizacijos galimybėmis 
pianinui. Dėstė vėliau muziką 
Tbilisi universitete. Daugelį 
metų dirbo radijo ir televizi
jos stotyse su džiazo orkestru. 
Pamėgo gregorines bei loty
niškas giesmes, sakralinę mu
ziką, studijavo ir vargonavi
mą. Gyvendamas Gruzijoje 
buvo aplankęs Lietuvą 3 kar
tus. Į Kanadą atvyko 1990 m. 
ir 1994 m. buvo Montrealio 
Šv. Patriko bazilikos muziki
nis direktorius. 

1997 m. pradėjo dirbti 
Aušros Vartų parapijoje. Ne
pažinodamas lietuviškų gies
mių dirbo su choro koordina
toriumi Antanu J. Mickumi, 
kuris parinkdavo giesmes bei 
dainas. Kas sekmadienį jis 
vargonavo ir dirigavo chorui, 
su choru dalyvaudavo laidotu
vėse, vestuvėse ir iškilmėse, 
daug kartų, per Vasario 16-
osios minėjimus, Kariuome
nės šventes, kun. J. Aranaus
ko, SJ, išleistuvėse, parapijos 
50 metų sukakties minėjime 
bei kitose šventovėse. Jis dir
bo ir su kitais muzikais kaip 
komp. A. Stankevičium, muz. 

Su buvusiu vargonininku: stovi iš k. sol. Antanas Keblys, 
muz. komp. Aleksandras Stankevičius, sol. Gina Čapkauskie
nė; sėdi: muz. komp. Lavrenti Djintcharadze, muz. Madelaine 
Roch; apačioj: Lavrenti su savo dukra dirigente Anna Djint
charadze. Nuotrauka daryta 1998 m. prie vargonų Aušros 
Vartų šventovėje Ntrs. A.J. Mickaus 

Manuel Blais, varg. Yoonsil 
Song, su savo žmona Izabela, 
pianiste ir dukra varg. Anna, 
su jaunais muzikais dr. Do
naldu Doell, ir Juozu Do
marku, akompanuodavo solis
tams A. Kebliui, Ginai Čap-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l 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 59 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.15% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% apmokėjimai 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

kauskienei, A. Kiaušaitei, L. 
Turūtaitei, E. Grumbinienei 
ir kitiems. 

Dirbo 2 metus su vienetu 
"Aušra" ir porą kartų su vyrų 
oktetu. Lavrenti dalyvavo 
kompaktiniame diske (CD) 
Aušros Vartų parapija gieda, 
dirigavo chorui ir vienetui 
"Aušra", taip pat ir diske Ka
nados lietuviai. Jis yra atlikęs 
porą koncertų parapijos salėje 
su savo džiazo ansambliu. Bū
damas pamaldus repeticijas 
vesdavo su malda - prieš ir 
po. Mokėjo lietuvių kalba 
daug maldų, yra parašęs gies
mių ir dainų chorui, buvo pui
kus vargonininkas. Vienas iš 
gražiausių pasirodymų su cho
ru buvo per Tautybių Mišias, 
Šv. Juozapo bazilikoj 2001 
metais. Šios Mišios buvo 
transliuojamos per "Radio
Canada" (CBC) televizijos 
tinklą. Parapija ir choras pra
randa puikų muziką bei var
gonininką, kuris dirbo lietu
vių telkinyje. Po 11 metų muz. 
A. Stankevičius sugrįžta į pa
rapiją ir perima Lavrenti pa
reigas. Sėkmės Lavrenti kur 
jis dirbs. Choras ir parapija 
lieka labai dėkingi jam. AJM 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokybė. 

TEl. (416) 252·67 41 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. kun. Jonas Juoza
paitis, buvęs ilgametis Zio
no lietuvių evangelikų parapi
jos Čikagoje klebonas, 79 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 25 
d. Orland Park vietovėje, IL. 
Velionis gimė 1929 m. Kilpi
nių kaime, Šilalės parapijo
je. Pradžios ir vidurinį moks
lą baigė Vokietijoje. 1950 m. 
su tėvais atvyko į JAV-bes. 
Čia J. Juozapaitis, baigęs 
dvejų metų karinę tarnybą 
pradėjo studijuoti Illinois 
universitete, Cikagoje ir to
liau studijas tęsė Western 
New Mexico universitete, Sil
ver City, ir Luther College, 
Decorah, Iowa, įsigydamas 
bakalauro laipsnį. Jis 1958 
m. įstojo į Concordia teolo
gijos seminariją, Springfield, 
IL, ją 1961 m. baigęs buvo 
įšventintas kunigu. Kun. J. 
Juozapaitis darbavosi įvai
riose evangelikų liuteronų 
parapijose, 1972 m. buvo pa
skirtas Ziono lietuvių evan
$elikų parapijos klebonu. 
Siose pareigose išbuvo 30 
metų, iki išėjimo į pensiją. 
Jis taipgi buvo Missouri si
nodo liuteronų apylinkės de
kanu. Nuo 1986 m. iki 1991 
m. ėjo ir vyskupo pareigas. 
Taipgi buvo ilgametis BALFo 
vicepirmininkas. Daug prisi
dėjo padėdamas evangeli
kams Lietuvoje po nepri
klausomybės atgavimo. 1958 
m. vedė Erną Česnaitę ir su
silaukė sūnaus bei dukters. 
Velionis palaidotas iš Trinity 
liuteronų šventovės, Tinley 
Park, IL, Betanijos kapinėse. 
Velionies netektį išgyvena 
žmona, sūnus bei duktė su 
šeimomis, giminės, artimieji 
ir parapijiečiai. 

Karaliaučiaus kraštas 
Lietuvių kalbos ir etno

kultūros mokytojai rugsėjo 
12 d. buvo susirinkę į tradi
cinę konferenciją Tilžėje, 

skirtą mokslo metų pradžiai. 
Joje dalyvavo Tautinių ma
žumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos vyriau
sybės, Karaliaučiaus srities 
ministerijos, socialinės ir pe
dagoginės kolegijos Įsrutyje, 
Mažosios Lietuvos fondo bei 
Marijampolės atstovai. Pra
džioje visus maloniai nuteikė 
Tilžės darželio "Šaltinėlis" 
mažieji, kurie šoko, dainavo 
ir sakė eilėraščius. Sveikino 
Karaliaučiaus srities švieti
mo ministerijos atstovas Vla
dislav Burdeinyj, taipgi pa
dėkodamas Lietuvos tauti
nių mažumų ir išeivijos de
partamentui ir Mažosios Lie
tuvos fondui už teikiamą fi
nansinę paramą. Karaliau
čiaus srities socialinės ir peda
goginės kolegijos direkto
rius Juryj Komarnickyj svei
kinime išreiškė padėką už 
kasmet kolegijoje rengiamą 
lietuvių kalbos olimpiadą. 
Mažosios Lietuvos fondo at
stovė Rūta Mačiūnienė lin-

kėjo, kad moksleiviai išmok
tų kalbėti lietuviškai. Violeta 
Raulynaitė perdavė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos vyriausy
bės generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko sveikinimus. 

Karaliaučiaus lietuvių 

kalbos mokytojų draugijos 
pirmininkas Aleksas Bartni
kas apžvelgė praėjusių metų 
veiklą ir kalbėjo apie šių 
mokslo metų užmojus. Dai
va žemgulienė, Lietuvos švie
timo ministerijos atstovė, 
pažymėjo, kad šiais mokslo 
metais pasaulyje veikia 191 
lietuviška įstaiga ir lietuvių 
kalbos mokosi 7 400 moki
nių. Karaliaučiaus krašte 
veikia 26 lietuvių švietimo 
įstaigos su 915 mokinių. Ra
gainės antrosios vidurinės 
mokyklos mokytoja Loreta 
Chasijeva dalijosi žiniomis 
apie savo mokyklą. Šioje 
mokykloje darbuojasi ketu
rios lietuvių kalbos mokyto
jos. Mokiniai, besimokantys 
lietuviškai, dalyvauja mo
kyklos renginiuose, švenčia 
Lietuvos tautines šventes, 
mokykla bendrauja su Šiau
lių "Saulėtekio" vidurine 
mokykla. Svečiams ir kai ku
riems mokytojams buvo įteik
ti Karaliaučiaus krašto lietu
vių mokytojų draugijos pa
dėkos raštai. Kelionės išlai
das mokytojams kaip visada 
apmokėjo Mažosios Lietu
vos fondas. Po oficialios da
lies visi dalyvavo nuotaikin
game koncerte. 

Australija 
Geelongo LB apylinkės 

metinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 24 d. Lietuvių Na
mų patalpose. Jam pirmi
ninkavo valdybos pirm. Sta
sys Šutas, sekretoriavo Kaja 
Starinskas. Pirmininkas, pa
sveikinęs susirinkusius, pa
prašė tylos minute pagerbti 
mirusius bendruomenės na
rius. Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė Kaja Sta
rinskas. Pirm. S. Šutas savo 
pranešime suminėjo atliktus 
darbus. Surengtos Lietuvos 
nepriklausomybės ir Moti
nos dienos šventės. Nemažai 
bendruomenės narių dalyva
vo Melburne surengtame 
Gedulo ir vilties minėjime. 
Buvo suruoštas ir kalėdinis 
renginys, dalyvauta etninių 
grupių festivalyje. lžd. Jonas 
Obeliūnas pasidžiaugė, kad 
praėjusieji metai buvo sėk
mingi - turėta daugiau paja
mų nei išlaidų. Revizijos ko
misijos pranešimą padarė 
Irena Luscombe. Taipgi pra
nešimus padarė ir organiza
cijų vadovai ar jų atstovai: 
choro "Viltis" - Stasė Lip
šienė, tautinių šokių grupės 
- Ruth Cusack, etninių gru
pių atstovė - Danutė Raf
ferty, skautų "Židinio" -
Liudvikas Bungarda. Susirin
kimas baigtas Tautos himnu. 
Po to pasivaišinta užkan
džiais ir kava. JA 
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Martynas Jankus - Mažosios Lietuvos patriarchas 
IEVA ADOMAVIČIENė 

Šių metų rugsėjo mėnesio 
'25-27 dienomis Vtlniuje, Šilu
tėje - Bitėnuose įvyko plati 
tarptautinė konferencija, skir
ta Martyno Jankaus 150-me
čiui. Dalyvavo mokslininkai iš 
kaimyninių šalių, per kurias 
devynioliktojo šimt. viduryje 
ėmė persiristi tautinio atgilni
mo ir sąjūdžių banga, palies
dama atskiras šalis vienodai ir 
skirtingai. Tikimasi, kad toks 
mokslo renginys paskatino 
kultūrinio paveldo tyrimus, o 
įvairiapusiškas Martyno Jan
kaus asmenybės ir veiklos 
įvertinimas atgimimo laiko
tarpio šviesoje bus puikus per
spektyvinis poveikis spaudos 
ryšių ir tradicijų atodangai. 
M. Jankaus leidyklos ir spaus
tuvės archyvas yra vertingas 
palikimas mokslui. Didžioji 
archyvo dalis laikoma Vil
niaus universiteto biblioteko
je; nedidelė dalis š.m. gegužės 
mėnesį netikėtai rasta ardant 
medinio namo stogą Kaune. 
Pirmaeilė užduotis po konfe
rencijos būtų mokslinės Mar
tyno Jankaus monografijos iš
leidimas, spaudos ir svarbiau
sių rankraščių paskelbimas. 

Kaip išeivijoje prisimena
mas Mažosios Lietuvos patri
archas šiais jubiliejiniais me
tais? Kanados lietuvių bend
ruomenės renginių kalendo
riuje nepastebėjau atitinkamo 
minėjimo skelbimo. Toronte 
ilgus metus turėjome savo tar
pe patriarcho dukrą Elzę, kuri 
1951 m. su akluoju broliu Kris
tupu atvyko i Kanadą. Kiek 
apsipratusi naujoje gyvenvie
tėje, Elzė stengėsi ir sugebėjo 
sukurti simbolinę Bitėnų ap
linką, neleido Bitėnų ir Ram.
byno židiniams užgesti, a.a. 
"tėtaičio" atminimui nugrims
ti užuomarštin. 1985 m., Elzei 
Jankutei mirus, dingo simbo
linė Bitėnų-Rambyno idilija. 
Memorialinės vertės raštai ir 
medžiaginiai palikimai ati
duoti Kanados lietuvių mu
ziejui/archyvui, o jų maža da
lis yra Klaipėdos universiteto 
bibliotekoje-a.a. A. Lymanto 
pe . archyve. Elzė pa1ai
do~ lietuvių kapinėse, 
!lalia anksčiau čia amžinam Įx>
ilsiui atgulusių brolio Kristupo, 
seserų Edės ir Urtės. Stan
dartinė kapų priežiūra apmo
kėta daugeliui metų į priekį. 

šeimos noras išleisti kny
gą apie tėveli išsipildė, kai 
1967 m. pasirodė torontiečio 
žurnalisto P. Alšėno mono
grafija Martynas Jankus, Ma
žosios Lietuvos patriarchas, 
kurioje atsispindi ilgo gyveni
mo sūkuriai to savito Mažo
sios Lietuvos tautinio veikėjo, 
kuriam buvo pastatytas pa
minklas Karo muziejaus sode
lyje (naciai 1941 m. jį nugrio
vė), kuriam įteiktas Gedimino 
ordinas, Šaulių žvaigždė, su
teiktas MU.Osios Lietuvos pa
triarcho vantas, kurį net Itali
jos karalius apdovanojo ordi
nu ir kurio, senatvėj pasitrau-

kus iš aktyvios visuomeninės 
veiklos,~ tautanepamiršo, 
bet jį, gyvenantį Rambyno 
kalno papėdėje, pavieniai, di-
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ėjo nesvyruodamas, nepalūž
damas, nenustodamas vilties, 
nežiūrėdamas asmeniškų rei
kalų ir nesivaikiodamas tuš-

Vyriausiojo Malosios Uetuvos gelbėjimo komiteto medalis 
(kairėje), Įsteigtas 1936 m. Dešinėje - Vyriausiojo Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas Martynas Jankus, 
1923 m. Ntrs. Ui MLE 

deliais ir mažesniais būriais 
lankydavo, kuris vien savo lie
tuvininkiška išvaizda kiek
vieną mistiškai nuteikdavo. 
Monografija nėra mokslinio 
pobūdžio, nes pagrindiniai 
šaltiniai, ypač ankstyvesniam 
laikotarpiui, pavaizduoti, likę 
I.ielnvoje, tuo metu išeiviams ne
prieinami. Reilaktorius kruopš
čiai rinko medžiagą savo kny
gai, kviesdamas ir kitus tautie
čius talkon. Vienon vieton su
kaupta išmėtyta medžiaga, 
mažiau ar daugiau susiste
minta, ir sudaro monografijos 
turinį. Tui lyg ir aruodas me
džiagos apie Martyną Jankų 
ir Mažąją Lietuvą, su kuria 
glaudžiai susijęs visas Patriar
cho gyvenimas. 

čios garbės, tik trokšdamas ir 
siekdamas, kartu su kitais 
idealistais, visiems lietuviams 
laisvės vienoj Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Vrršminėtiems teigi
mams paremti trumpai aptar
kime spalvingą Jankaus gyve
nimą keliais požiūriais. 

Martynas Jankus gimė 
1858 m. Bitėnuose (tuomet 
Vokietijoj) neperturtingiausių 
ūkininkų šeimoje. Skaityti jį 
išmokė tėvai; motina ypatingą 

universiteto ir davė stipendi
jas lietuviams studentams, 
kad Dievo žodį būtų galima 
skelbti lietuvių kalba. 

Visa tai turėjo nepapras
tos reikšmės lietuviškos rašti
jos raidai, tačiau tikrasis vo
kiečių tikslas tos lietuviškos 
spaudos buvo religijos prie
danga slopinti lietuvybę Vo
kietijos imperijoj. Labai sėk
mingas įrankis tam tikslui bu
vo žinomo kalbininko prof. 
Fridriko Kuršaičio redaguoja
mas Kekivis, kuris gyrė kara
lių ir vokiečius dvarininkus, 
smerkė lietuviškas dainas ir 
papročius kaip pagonystės lie
kanas, tu.o subtiliai paveikda
mas pamaldžius lietuvininkus 
išsižadėti savos prigimties. 
Pas jauną Martyną užžiebta 
meilė savo tautai jau nebeuž
geso. Jis organizavo paskaitas, 
steigė organizacijas, rinko tau
tosaką ir pats kūrė eiles, dau
giausia satyrinio pobūdžio. 

Ieškodamas pigesnės spaus
tuvės savo folklorinei ir kitai 
medžiagai išleisti, Jankus 
1883 m. susipažino su Jurgiu 
Mikšu, kuris buvo atsakingas 
Aufros redaktorius. Thrp dvie
jų jaunuolių užsimezgė nuo
širdūs ryšiai, pagrįsti bendru 
tautiniu interesu. Bet štai po 
ketvirto Aušros numerio Mik
šas visą Aušrą liečiančią me
džiagą persiunčia J ankui su 
trumpu prierašu, kad bėda jį 
verčianti staiga emigruoti. 

Vertingi dukros Elzės pri
siminimai apie "tėtaičio" sun
kius išgyvenimus senatvėje -
bėgimas iš Bitėnų nuo nacių 
1939 m., prisiglaudimas Kau
ne, trumpas sugrįžimas i Bitė
nus bei varginga bėglių dalis 
1944 m. ligi paskutinės susto
jimo vietos Husume, netoli 
Flensburgo, 1946 m. Flens
burgo kapinėse Patriarchas 
palaidotas. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, palaikai iš
kilmingai perlaidoti tėviškės 
kapinėse. 

Martynas Jankus su artimaisiais Bitėnuose, apie 1930 m.; 
Martynas Jankus Kaune, 1940 m. Ntrs. išJILE 

Kuo iš tikrųjų garsus buvo 
Jankus? Šitokį klausimą kėlė 
vienas bičiulių Martyno Jan
kaus monografijos redakto
riui P. Alšėnui, kai pastarasis 
pradėjo telkti gausią medžia
gą minėtam leidiniui. Redak
torius turėjo prisipažinti, kad 
nelengva į tą .klausimą atsaky
ti, nes jeigu aptartume Jankų 
iš kurio nors vieno siauresnio 
taško, pavyzdžiui, kaip kultū
rininką, spaustuvininką, vi
suomenininką, sukilėlį ar pa
galiau rašytoją-kūrėją- jis nė 
vienoj srityj nebuvo ganėtinai 
iškilus ir garsus. Jankaus stip
rybę sudaro atkaklios veiklos 
visuma, kas ir iškėlė jo garsą. 
Jis ėjo ir buvo visur, kur šaukė 
tuometiniai kultūriniai, visuo
menini ai ir politiniai reikalai, 

dėmesį kreipė į tikybą, moky
dama Merčiuką lietuviškų ti
kybinių giesmių. Dėl finansi
nių nepriteklių aukštesnės 
mokyklos lankyti negalėjo, ta
čiau būdamas gabus, pats lavi
nosi, skaitydamas .įvairaus tu
rinio knygas. Ypač mėgo isto
riją ir tuo būdu sužinojo apie 
senovės Lietuvos galybę su 
garsiais valdovais. Meilę lietu
vybės darbui jaunam Marty
nui įkvėpė romantikas idealis
tas sukilėlis Vištelis-Vište
liauskas, kuris ragino susipra
tusius lietuvius dirbti, kovoti 
ir žadinti miegančius, siekti 
laisvos Nepriklausomos Lie
tuvos kartu su Mažąja Lietu
va. Ir įsijungė jaunuolis į dar
bą. O žadinti buvo daug ką. 
Atminkime, kad vokiečiai jau 
keli šimtmečiai kai vykdė sis
temingą germanizaciją, kuri 
ypač buvo suintensyvinta po 
1871 m. laimėto karo su pran
cūzais. Tiesa, Prūsuose buvo 
išleista pirmoji lietuviška kny
ga; valdžia įsteigė teologijos 
fakultetą prie Karaliaučiaus 

Nepasakė nei kur vyksta, nei 
kodėl. Aušros pradininkai ir 
leidėjai gyveno išsisklaidę po 
Europą, finansinė padėtis bu
vo tragiška. Bet Jankus jau 
buvo spėjęs "įsimylėti" Aušrą 
ir šoko ją gelbėti. Surado ir 
prisiviliojo dr. Joną Šliūpą re
daguoti, pasiūlydamas jam 
butą ir J!inigų traukiniu at
vykti iš Sveicarijos. Šliūpas 
pas Jankų gyveno Richterio 
vardu, nes maskoliai jo galvai 
buvo paskyrę 20,000 rublių. 
Vokiečių slaptoji policija Šliū
pą iššifravo, ir jam reikėjo kuo 
greičiausiai Bitėnus palikti. 

Ir vėl liko Jankus su.Aušra 
be redaktoriaus, be pinigų. Iš 
dr. Basanavičiaus ir Vište
liausko konkrečios pagalbos 
nesulaukė. Jie maždaug pata
rė pamiršti laikraščio leidimą. 
Bet Jankus nenuleido rankų: 
jis darė viską, kad tik jo pa
mėgtas laikraštis nesustotų 
ėjęs: kiek išmanydamas pats 
dėliojo straipsnius, kartais 
gaudamas nurodymų iš dr. 
Basanavičiaus, gyvenančio 

Pragoje, pasirašė atsakingu 
redaktoriumi, išpirko vek
selius. Po kurio laiko Mikšas 
sugrįžęs iš emigracijos vėl 
perėmė Aulros redagavimą 
ligi jos sustojimo 1886 m. 

Dr. Sauerveino paragin
tas, Jankus taip pat daug dirbo 
politinėj srityj. Dėjo daug pa
stangų, kad būtų priimtas lie
tuvis atstovas į vokiškąjį reich
stagą. Suprasdamas savos 
spaudos reikšmę tokioj kovoj, 
Jankus įsigijo spaustuvę Ra
gainėj, vėliau Tilžėj, kur šalia 
kitų spaudinių leido Valpq ir 
Ūki.ninką. Spaustu.vės davė tik 
nuostolių; reikėjo pasirūpinti 
medžiaga, ieškoti pirkėjų, pri
glausti knygnešius. Jeigu spau
da gabenant per sieną pražū
davo, tai dingdavo ir užmokes
tis. Kai jam spaustuvę iš varžy
tinių pardavė, jis įsigijo mažą 
spaustuvėlę Bitėnuose, bet ir 
ten dirbo su nuostoliu. Būtų 
ir savo ūkio netekęs, jeigu tė
vas gelbėdamas nebūtų jo už
rašęs vaikams. Persikėlęs su 
visa šeima į Klaipėdą, jis ir 
ten toliau tęsė nuostolingą 
spaudos darbą. 

J ankaus ištvermę ir drąsą 
ypač išryškina jo vaidmuo 
Klaipėdos krašto prijungime 
prie Didžiosios Lietuvos. 
1918 m. Jankus su kitais vien
minčiais sudarė Mažosios Lie
tuvos tarybą, kuri Tilt,ėje lap
kričio 30 d. pasirašė aktą, ku
riuo pagal prezidento Wilso
no tautų apsisprendimo tei
ses, reikalavo Mažosios Lie
tuvos sujungimo su Didžiąja 
Lietuva. Klaipėdos kraštas 
buvo atskirtas nuo karo pra
laimėjusios Vokietijos ir laiki
nai pavestas prancūzų karinės 
įgulos globai. Tučiau krašto li
kimas nebuvo aiškus. Vieti
niai vokiečiai norėjo, kad jis 
taptų "freištatu" kaip Danzi
gas; lenkai kėsinosi įsitvirtinti 
Klaipėdoje. Diplomatinės de
rybos nieko gero nežadėjo, ir 
susirūpinę patriotai lietuviai 
su J ankumi priešakyje įsteigė 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
komitetą, kurio uždavinys bu
vo parengti kraštą sukilimui, 
kuris turėjo įvykti klaipėdie
čių vardu ir atsakomybe. 

Darbo buvo daug. Jankus 
buvo komiteto pirmininkas ir 
jo parašas buvo pirmas visuo
se atsišaukimuose. Sukilimas 
pavyko; 1923 m. sausio 15 d. 
prancūzų prefektūra pasidavė 
sukilėliams. Sausio 19 d. Šilu
tės seimas priėmė deklaraciją, 
skelbiančią visam pasauliui, 
kad vietinių gyventojų atsto
vai vienbalsiai nutarė prisi
jungti prie Nepriklausomos 
Lietuvos respublikos autono
minėmis teisėmis. Bet greit 
vėl dangus ėmė niauktis. Į 
Klaipėdą atplaukė sąjungi
ninkų laivai su Nepaprasta 
komisija, kuri reikalavo, kad 
sukilėliai per tris valandas ati
duotų ginklus ir išsiskirstytų. 

Nukelta i ~tą psl. 



Lietuviškų dainų popietė 
Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija 

visus kviečia į lietuviškų baladžių ir dainų po
pietę - koncertą. Lapkričio 16, sekmadienį, 3 
v.p.p. Toronto Lietuvių Namuose koncertuos 
dainininkas Vytautas Šiškauskas. 

Lietuvoje populiarus lyrinių dainų ir bala
džių atlikėjas ir kūrėjas su dainavimu nesiski
ria beveik visą savo gyvenimą. Vaikystėje, iš 
mamos paveldėjęs polinkį muzikai, dainavo 
garsiajame Vilniaus berniukų chore "Ąžuoliu
kas", kelerius metus lankė smuiko pamokas 
muzikos mokykloje. Pasirinkęs dainavimą, 
Vytautas labai pamažu laimėjo klausytojų dė
mesį ir populiarumą, dainuodamas įvairiose 
pramoginės muzikos grupėse. Ne kartą gyveni
me jam yra tekę atidėti koncertinę veiklą ir 
imtis kitų, paprasčiausių fizinių darbų užsi
dirbti pragyvenimui. 

Bet po tokių pertraukų sugrįžus į sceną 
vis giliau ir įtaigiau skamba jo balsas, prasmin
gesni ir nuoširdesni dainų žodžiai. Dainininkas 
pasirenka arba dažnai sukuria pats lyriškus 
dainų tekstus ir muziką. 

Jis dainuoja apie tai, kas suprantama ir 
artima kiekvienam: apie jaunystės džiaugsmą, 
jos lūkesčius ir nusivylimus, nuoskaudas, apie 
gimtinės ir namų trauką, liūdesio ir džiaugsmo 
akimirkas, tikėjimą draugyste ir ištikimybe. 

Vytautas dalyvauja Lietuvos televizijos 
konkursuose ir koncertuose. Yra dainavęs 
duetus su populiariosios muzikos veteranais 

Martynas Jankus ••• 
Atkelta iš 8-to psl. 

Pirmininkaudamas posėdžiui, kuriame 
buvo svarstomas ultimatumas, Jankus pasižy
mėjo nepaprasta drąsa ir orumu. Ne vienas iš 
jo draugų klaipėdiečių paliko posėdį, bardami 
jį, kam jis šitą košę užviręs ir visus į bėdą 
įtraukęs. Nors ir labai skaudu buvo tokius 
priekaištus iš savųjų išgirsti, Jankus nesusvy
ravo, bet ir toliau suteikė Lietuvos vyriausybei 
tą skydą, kuris ją įgalino diplomatinėje plot
mėje ginti sukilimo vaisius ir kovoti už Klaipė
dos krašto formalų prijungimą prie Didžiosios 
Lietuvos. Anot sukilėlių vado Jono Budrio, jeigu 
Jankus būtų irgi susvyravęs, tai sukilimas būtų 
žlugęs. 

Martynui J ankui dažnai priskiriamas be
dievio vardas. Išsikalbėjus su dukra Elze, at
rodo, kad tokiam epitetui nėra pagrindo. Ligi 
Pirmojo pasaulinio karo pradžios jų namuose 
vykdavo maldos susirinkimai. Tėtaitis mėgda
vęs Bibliją skaityti ir ją ne vieną kartą yra per
skaitęs. Tiesa, su kunigais, kurie beveik be iš
im ties buvo vokiško nusistatymo ir aktyvūs 
lietuvybės naikintojai, jis bendros kalbos nera
do. Tuometinės oficialios liuteronų bažnyčios 
akyse vien puoselėjimas lietuviškų dainų, pa
pročių ir vaidinimų nesiderino su padoraus 
krikščionio gyvenimu. Kai duktė Elzė, mamy
tei mirus, nuėjo pas kunigą susitarti dėl laido
tuvių, tai pirmas kunigo klausimas buvo - ar 
tavo tėvas jau atsivertė? Iš tikrųjų Jankui rū
pėjo lietuviai evangelikai ir jų švietimas. Jis 
atspausdino, greičiausiai su nuostoliais, apie 
36 knygeles gotiškomis raidėmis, skirtas evan
gelikams. Kai 1923 m. per Jonines į iškilmes 
Rambyno kalne atvyko studentas Kristupas 
Gudaitis su dar 3 evangelikais jaunuoliais iš 
Didžiosios Lietuvos, Jankus su ypatingu nuo
širdumu juos priėmė ir nusivedęs į savo ūkį 
juos vaišino. 

Pareini ... 
Pražydėk 

Vytautas Šiškauskas - lietuviškų dainų ir ba
ladžių atlikėjas bei kūrėjas 

Ntr. www.intervid.lt 

S. Povilaičiu, O. Valiukevičiūte, B. Dambraus
kaite, V. Malinausku. V. Šiškauskas koncer
tavo Čikagos ir kitų JAV miestų klausytojams. 

Praėjusiais metais jo įrašytas dainų rinki
nys Nemigo naktį pripažintas "Auksiniu dis
ku". Šiemet atlikėjas išleido kitą, ne mažiau 
populiarią garsaplokštę Ateina naktis. Joje 
surinktos populiariausios Vytauto Šiškausko 
ankstesnės ir naujos dainos irgi sulaukė gero 
klausytojų įvertinimo. Inf 

Anot dr. Gudaičio, paskutinio konsistori
jos pirmininko, tos patriotinės kalbos Ramby
ne, chorų dainavimai, svečių pakili nuotaika, 
jų mažą būrelį tuomet paveikė ir teikė įkvėpi
mo organizuoti lietuvišką veiklą evangelikų 
parapijose. Tada ir gimė mintis įsteigti Ev. Liu
teronų sąjungą. Jankus juos padrąsino tą su
manymą vykdyti ir žadėjo padėti, kiek tik ga
lėsiąs. 

Martyno Jankaus biustas (skulptorius Ber
nardas Bučas), pastatytas Kaune karo muzie
jaus sodelyje, 1938 m.; architektų Marijos ir 
Martyno Purvinų suprojektuotas medinis 
krikštas Martyno Jankaus kapui, 1993 m. 

Ntrs. išMLE 

Sąjunga buvo įsteigta tais pačiais metais. 
Vienas jos statuto punktas buvo: palaikyti glau
džius santykius ir plėtoti bendradarbiavimą su 
Mažosios Lietuvos evangelikais. 

Vieningas visų lietuvių darbas buvo Jan
kaus šūkis per visą jo gyvenimą. Kai Jankus 
1926 m. lankėsi Amerikoje, a.a. kunigas Milukas 
žavėjosi jo gabumu palaikyti gerus santykius su 
visais lietuviais, be pažiūrų skirtumo. 

Paliečiau paviršutiniškai tik keletą epizodų iš 
Martyno J ankaus gyvenimo ir veiklos. Jis tikrai 
vertas išsamios mokslinės monografijos! 

Pareini ... 
A.a. Nijoliukei 
Pareini, 
Iš tylos pareini, 
Amžina 
Amžinybės kely ... 
Išdalinus 

Baltu žiedu obels, 
Kai laukai 
Rudenėja apsunkę, 
Tavo meilė 

Gerumu amžina 
Po Aukščiausio 
Palaima šviesia, 
Nušvitimo, 
Šviesos valanda, 
Žemelėje
Kelio Tiesa ... 

Save, 
Sugrįžti, 

Širdin pasibels, 
Nušvis mūsų valandos 
Sunkios ... 
Pražydėk 

VALERIJA 
VILČINSKIENĖ 

2008.X.28 Nr. 43 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

lO KULTilRINEJE VEIKLOJE 
Jono Švedo, kompozito

riaus, profesoriaus, lietuvių 
liaudies instrumentų atgimi
mo pradininko, dainų ir šo
kių ansamblio "Lietuva" 
steigėjo, tautinės muzikos 
puoselėtojo gimimo 100-me
tį spalio 7-11 dienomis Vil
niuje atšventė Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos 
Lietuvių liaudies instru
mentų ir akordeono katedra 
bei Lietuvių liaudies instru
mentinės muzikos draugija 
"Kanklės". Šiam jubiliejui 
skirti renginiai įvyko ir Pa
nevėžyje, Siauliuose, Klaipė
doje bei Kaune. Ta proga bu
vo pristatytas leidinys Tautos 
skambesiai bei Algirdo Vy
žint9 knyga Naujas žvilgsnis 
į 1 Svedo veiklą. 

Pagrindiniai l 00-mečio 
renginiai Vilniuje prasidėjo 
spalio 7 d. koncertu Šv. Kot
rynos šventovėje, kuriame 
dalyvavo tarptautinių kon
kursų laureatai, grojantys lie
tuvių ir kitų tautų styginiais 
ir pučiamaisiais liaudies inst
rumentais, bei Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras. 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija spalio 9 d. suren
gė tarptautinę mokslinę kon
ferenciją Liaudies muzikos 
instrumentai ir jais atliekama 
muzika: tradicija bei dabar
tis, kurioje dalyvavo Latvi
jos, Estijos, Suomijos, Rusi
jos, Gudijos, Ukrainos ir Lie
tuvos aukštųjų muzikos mo
kyklų pedagogai bei moks
lininkai. Tos pačios dienos 
vakarą ten pat vyko iškilmin
gas minėjimas ir koncertas, 
kuriame dalyvavo akademi
jos liaudies instrumentų or
kestras ir mišrus choras, 
kanklių trio "Aušrinė", Vals
tybinis dainų ir šokių ansam
blis "Lietuva", liaudies inst
rumentų ansamblis "Vaivo
ra" ir solistai. 

Legendinio dainų ir šokių 
ansamblio "Lietuva" steigė
įas ir ilgametis jo vadovas, J. 
Svedas gimė 1908 m. spalio 
9 d. Liepojoje. 1924-1929 m. 
mokėsi Klaipėdos konserva
torijoje, joje dėstė trombono 
ir mušamųjų instrumentų 
specialybes. Konservatoriją už
darius, 1930-1940 m. dirbo 
muzikos mokytoju, dėstė Kau
no konservatorijoje, grojo 
Kauno valstybės teatro ir ra
dijo simfoniniuose orkestruo
se. 1940 m. jam buvo pasiūly
ta įsteigti ir vadovauti an
sambliui "Lietuva", su ku
riuo iki 1962 m. parengė 24 
programas, sukūrė daugybę 
ir šiandien skambančių me
lodingų kūrinių liaudies inst
rumentams, dainų, kompo
zicijų kanklių ansambliui ir 
liaudies instrumentų orkest
rui. Nuo 1945 m. dėstė Lie
tuvos konservatorijoje, buvo 
Liaudies instrumentų kated
ros įsteigėjas ir ilgametis ve
dėjas, nuov1967 m. - profe
sorius. J. Svedas mirė 1971 
m. spalio 15 d., palaidotas 
Vilniuje. 

Filmas "Lietuva - didelė 

maža šalis" Portugalijos 
Barcelo mieste įvykusiame 
tarptautiniame turizmo fil
mų festivalyje buvo apdova
notasAuksiniu gaidžiu už kū
rybiškumą. Beveik šešių mi
nučių trukmės Lino Augučio 
režisuotame filme vaidina 
Gyčio Ivanausko teatro ak
toriai. Rodoma turisto ke
lionė po Lietuvą, kurios me
tu jis susipažįsta su lietuviš
kąja kultūra, žmonėmis ir jų 
įpročiais. Filmas buvo kuria
mas studijoje pasitelkiant 
tik dekoracijas ir vaizdo pro
jekcijas, kuriose buvo rodo
mi lietuviški vaizdai. Festi
valyje buvo per keturias die
nas parodyti 7 4 filmai iš 26 
pasaulio valstybių. 

Lietuva festivalyje daly
vavo kaip garbės dalyvė. Spe
cialios programos apie Lie
tuvą metu buvo pristatyta 
Lietuvos istorija, 2009 m. 
Europos kultūros sostinės 
projektas, Žemės ūkio mi
nisterijos pranešimas apie 
kaimo turizmą. Lietuvos am
basados Portugalijoje inicia
tyva buvo surengta gintaro 
ir tautodailės dirbinių paro
da, svečiai vaišinami lietuviš
kais valgiais. 

Lietuvos literatūros ver
tėjų sąjungos sudarytos ver
tinimo komisijos šių metų 
Šv. Jeronimo premijas pa
skyrė Ramutei Ramunienei 
- už ilgametį vertėjų ugdymą 
ir iškilius prancūzų klasikos 
vertimus į lietuvių kalbą - ir 
Talridui Rulliui - už lietuvių 
literatūros vertimus į latvių 
kalbą. Premijos buvo įteik
tos rugsėjo 30 dieną, minint 
Tarptautinę vertėjų dieną, 
šv. Jeronimo (347-420), bib
liją į lotynų kalbą išvertusio 
ir tapusio vertėjų globėju, 
mirties dieną. 

Ramutė Ramunienė gimė 
1918 metais. Studijavo pran
cūzų kalbą ir literatūrą Vy
tauto Didžiojo ir Grenoblio 
universitetuose. Dirbo pran
cūzų kalbos mokytoja Pane
vėžio mergaičių gimnazijoje, 
1944 m. buvo pakviesta į Vil
niaus valstybinį universitetą, 
prancūzų kalbos katedrą, 
kurioje dirbo iki 1974 m. 
Nuo 1957 m. išvertė beveik 
50 knygų. 1997 m. buvo ap
dovanota Prancūzų Garbės 
Legiono ordinu. 

Ta/ridas Rullis gimė 1940 
m. Ventspilyje. 1959-1964 
m. Latvijos valstybiniame 
universitete studijavo latvių 
kalbą ir literatūrą, 1969-
1974 m. -žurnalistiką. Dirbo 
žurnalistu ir redaktoriumi. 
Nuo 1962 m. vertė iš rusų, 
gudų ir ukrainiečių kalbų, o 
nuo 1991 m. vertė iš lietuvių 
kalbos. Jo verstų lietuvių ra
šytojų sąrašas įspūdingas: 
Kazys Saja, Vincas Pietaris, 
Jurga Ivanauskaitė, Ričar
das Gavelis, Rimantas Šave
lis, Saulius T. Kondrotas, 
Antanas Škėma, Jurgis Jan
kus, Jonas Mekas, Romual
das Granauskas, Petras Dir
gėla ir kt. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., anlrad. Ir treelad. nuo 9 v.r. Iki :uo v.p.p.; 
kltvlrtad. Ir penklad. nuo 9 v.r. Iki a v.v.; ieitad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
aekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: kalvlrtad. nuo 12 v.d. Iki 7 Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 8 
Y.Y.; aekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 87 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
~179 d. term. lnd .••.•••••• 1.50% Asmenlnea paskolas 
180-364 d. term. lnd ••••••••• 1.50% nuo •••••••••• 6.25% 
1 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.00% 
2 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.50% 
3 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.85% 
4 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.10% 
5 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.25% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 2.75% 
2 metų GIC-met. palūk. .••••• 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk. .••••• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.10% 
5 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.25% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 1.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd ••• 3.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .3.85% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.80% 
TaupomŲių sųskaitą ••.•••••• 0.10% 
Kud. pal. eekių sųk. iki •••• 0.10% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sųsk. • .•••••• 0.10% 

Sutartlea paskolas 
nuo •••••••••• 6.25% 

Neklln. buto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuollml:lu 
1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų •••••••• 5.70" 
3 metų •••••••• 5.80% 
4 metų •••••••• 8.10% 
5 metų •••••••• 8.30% 

Su ke1e1amu 
nuol1me1u 
1, 2, 3 metų •••• 5.25% 

Duodame CMHC 
apdraustu nalrllno}amo 
tutto paslrollls 

Amerikos dol. GIC 1 matų Duodame komateln•• 
tenn. lnd. • ••••.•••••• 2.25% neldlnojamo tutto paslrolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ ir GRYNŲ PINIGŲ 
NAUDOKITti:S •1NTERAC-PWS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKVKITE MŪSŲ TINKLALAPf: www.rpcul.com 

YPATINGŲ NUOŠIMČIŲ INDĖLIAI* 
(SPECIAL GIC*) 

NEŠA SUDĖTINES PALŪKANAS: 
(COMPOUNDED YIELD) 

SUDĖTINIŲ PALŪKANŲ 

l METŲ 
2 METŲ 
3 METŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

4.00% 
4.10% 
4.25% 
4.50% 
4.60% 

IPLAUKA 

4.00o/o 
4.18% 
4.43% 
4.81% 
5.04% 

COMPOUNDED INTEREST 

*metų pabaigoje nemokama papi ldomų palūkanų 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
įsteigė universiteto ir kolegijos studentams stipendiją 
fondą ir šiais metais paskyrė 9 stipendijas. Vieną 
stipendiją 1500 doL vertės ir devynias 1000 dol. 

1,500 dol. stipendija paskirta 
Tomui Krakowski 

Po 1,000 dol.: 
VIktorijai Henderson, Julijai Prajza, Viktorijai StonC!ius, 
Angelai Duz, Einarui Jokubauskui, Astai Jokubauskas, 
Arui Rusliui, Aleksandrai Valaiw. 
[vertindamas kiekvieną stipendijų prašymą, Stipendijų fondo 
komitetas atsižvelgė į studento pasiekimus moksle, dalyvavimą 
bendruomenės gyvenime ir kiek stropumo buvo įdėta ruoiiant 
jį. Stipendijų fondo komitetas savo rekomendacijas pateikia 
kredito kooperatyvo valdybai, kuri daro galutinį sprendi
mą, kam reikėtų paskirti stipendijas. 

Stipendiją fondo komitetas: 
pirm. Mzjus Rusinas, sek:r. Rita Nomliša, 

nariai - dr. C. Jonys, kun. Vytautas Staškevičius 
ir Vytautas Bireta 

v 

SVEIKATA • MOKSLAS • SEIMA 

Draudžiami plastmasiniai 
buteliukai 

Kanada pirmoji iš pa
saulio valstybių nutarė už
drausti plastmasinius bute
liukus kūdikiams. Jų gamy
bai naudojama plastmasė su 
bisphenol A (toliau tekste 
BPA) pagal paskutinius 

„J) 

' mokslininkų tyrimus gali būti kenksminga kū
dikilJ sveikatai. 

Sildant plastmasiniuose indeliuose maistą 
BPA kartu su pienu patenka į kūdikių orga
nizmą. Mokslininkai nustatė, kad jis veikia 
žmonių, ypač moterų, hormonų sistemą. Šis 
chemikalas gali negrįžtamai pakenkti jų vai
singumui, būti kitų ligų priežastimi. Įstatymas 
draudžia gaminti, prekiauti ir reklamuoti ga
minius su BPA, importuoti taip pat. Draudi
mas įsigalioja po 6 mėn. po jstatymo paskelbi
mo. Daugelis prekybininkų jau anksčiau, po 
pirmojo jspėjimo, pašalino plastmasinius bu
teliukus iš prekybos, pakeisdami juos stikli
niais. JAV siūloma savanoriškai išimti iš preky
bos buteliukus. Europos valstybės taip pat ri
boja šio cheminio junginio kiekį, gaminant 
buitinius reikmenis. 

BPA yra daugelyje plastmasinių gaminių, 
naudojamų mūsų buityje. Maisto saugojimui 
skirti indai, netgi maisto skardinės paprastai 
iš vidaus padengiamos plastmasine plėvele, 
turinčia BPA Thčiau šiuose gaminiuose jo kie
kis yra palyginti nedidelis, tokiuose induose 
maistas paprastai nešildomas. Plastmasę ga
minančioms verslovėms siūloma kiek galima 
vengti šio cheminio darinio, darančio gaminį 
patvaresniu, nedūžtamu arba bent jau mažinti 
jo kiekį. 

Dar tiriama kito cheminio junginio phtha
lates įtaka žmogaus sveikatai. Sis cheminis da
rinys, žymimas ant gaminio pakuotės įvairiais 
sutartiniais ženklais (DBP, DEP, DMP, BBP ir 
kt), kartais visai nenurodomas, naudojamas 
daugelyje buitinių gaminių, kūdikių žaislų -
barškučių, žiedų gamybai. Vaikai mėgsta žais
lus dėti į burną, kramtyti, čiulpti, tada ir gali 
chemikalai pakliūti į organizmą. 

Phthalates daro plastmasę minkšta, pa
slankia, padeda sklisti kvapams, juos išlaikyti 
ilgiau, todėl naudojami kosmetikos, dažų pra
monei, oro gaivikliams ir kt. JAV ir Europos 
sąjungos valstybės riboja, o kai kurios valstijos 
draudžia naudoti šį darinį vaikams skirtuose 
gaminiuose. 

Kanados sveikatos tarnyba siūlo vengti 
naudotis plastmasiniais dirbiniais, turinčiais 
phthalates, kol medikai ir mokslininkai tiria 
toliau. Plastmasės pramonei patarta savanori§.. 
kai atsisakyti šių darinių gamyboje, kurti nau
jas, sveikatai nekenksmingas technologijas. 

Telefoninė alergija 
Dar nežinoma, kaip nešiojamieji telefonai 

veikia mūsų sveikatą. Per dešimtmetį nelengva 
patikrinti, kokią įtaką jų skleidžiamos elektro
magnetinės bangos turi mū
sų kūnui, nes nėra ilgalaikių 
duomenų studijų. Tačiau 
mokslininkai ir sveikatos 
specialistai vieningai siūlo ri
boti vaikams telefonų nau
dojimo laiką iki keliolikos 
minučių per dieną- tik pačiais būtiniausiais at
vejais, saugant juos nuo galimo poveikio. 

Dabar jau atsiranda ir kita priežastis, ke
lianti susirūpinimą. Odos ir alergijų specialis
tai visame pasaulyje pastebėjo naują jų šaltinį 
- nešiojamuosius telefonus. Ne vienas ilgų ir 
dažnų pokalbių mėgėjas buvo priverstas ieš
koti pagalbos pas gydytojus, pastebėjęs ausies 
ir skruosto išbėrimus, patinimus ir paraudimą. 
Gydytojai greitai pastebėjo, kad šie požymiai 
atsiranda ten, kur pokalbio metu laikomas 

priglaustas telefonas. Neretai jų gamybai būna 
naudojamas nikelis, kuris yra alergiškas. Ilges
nį laiką ir dažnai glaudžiant telefoną prie 
skruosto ir ausies, suerzinama oda. Jie siūlo 
perkant telefonus pasiteirauti, ar jo gamybai 
naudojamas nikelis, kalbant nepriglausti prie 
odos, stengtis laikyti atokiau. 

Kanada ketvirtoji valstybė pasaulyje pagal 
turimų nešiojamų telefonų kiekį ir pagal jų 
naudojimo laiką. Sias šiuolaikines ryšio prie
mones turi daugiau kaip 19 mln. kanadiečių 
(arti 80% visų gyventojų). Per mėnesį kiekvie
nas telefono savininkas vidutiniškai kalba 411 
minučių. Šnekumu dvigubai lenkia amerikie
čiai - 811 min., indai ir Hong Kongo gyvento
jai kalba 432 min. 

Sveikata ir gerovė skaičiais 
Įvairiose apklausose Kanados sveikatos 

apsauga yra vertinama gana neblogai ir kar
tais prieštaringai, priklausomai nuo vertinimo 
nuostatų. 

Kanada ir pasaulis. Vadinamoji Forbes 
žurnalo studija, remdamasi Pasaulinės sveika
tos organizacijos, Pasaulio Banko ir Jungtinių 
Tuutų organizacijos duomenimis, įvertino 138 

Kanados sveikatos apsaugos tarnybos ypač 
rūpinasi būsim'lią motinlĮ ir kūdikių sveikata. 
Toronto Mount Sinai ligoninės akušerijos 
(obstetrics) komplikuotą nėštumą skyriuje 
stebimos ir priliūrimos būsimos mamos, jei 
gydytojai nustato kokias nors sveikatos prob
lemas. Jau treti metai šiame skyriuje dirba 
lietuvaitė Rūta Tumosaitė. Ji mokėsi katalikii!i
koje Turonto Michael Power vidurinėje mo
kykloje, baigė Toronto Aukštesniuosius litua
nistinius kursus, vėliau studijavo bendruo
sius mokslus Toronto universitete. Rūta tęsė 
mokslus Ryerson universitete, igydama regist
ruotos medicinos sesers (RN) specialybę ir 
buvo pakviesta dirbti i Mount Sinai ligoninę 

valstybių sveikatos apsaugos būklę. Buvo ap
tarta ir palyginta aplinkos tarša, švaraus van
dens prieinamumas ir sanitarijos būklė, kūdi
kių mirtingumas, tuberkuliozės (TB) atvejų 
skaičius, gydytojų ir specialistų kiekis vienam 
tūkstančiui gyventojų, mityba, gyvenimo truk
mė. Pagal šias sritis Forbes skelbia, kad Islan
dija ir Svedija geriausiai rūpinasi savo valsty
bių gyventojų sveikata. Šiose valstybėse šva
riausia aplinka ir sveikiausias oras (tai supran
tama: jos yra supamos didelių vandens plotų, 
gausu miškų), mažiausias kūdikių mirtingu
mas, reti TB atvejai. Kanada šioje apklausoje 
yra 8-oje vietoje. 

Didelę pažangą daro Rytų Europos vals
tybės, ypač Cekija, kurioje kūdikių mirtingu
mas vienas iš mažiausių pasaulyje, tačiau joje 
palyginti maža gyvenimo trukmė, yra sanitari
jos problemų. Apklausos autoriai pažymi, kad 
Rytų Europos valstybėse sveikatos apsaugos 
gerinimo tempus spartina bendri Europos są
jungos sveikatos reikalavimai. 

Nukelta i 11-tą psl. 
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Kanados Londono Siluvoje ... 

28 eilinis sekmadienis Kanados Londono Šiluvoje. Londoniečiai su svečiu iš Lietuvos kun. A. 
Kungiu, OFM Ntr. E. Petrausko 

EDMUNDAS užsibaigusiai vasarai - staig- mo metu, kviečiant pasisvei-
PETRAUSKAS mena! Londono Šiluvos Ma- kinant atsipažinti, kun. Kun

Iš tiesų, tai buvo visiškai 
"neeilinis" sekmadienis. Tui 
buvo Kanados "Thanksgi
ving" - Kanadoje, Padėkos 
dienos išvakarėse ... 

Saulutė ridenosi rudeniop 
su pilna savo šiluma ... , jautei 
lyg vasara niekad nesibaigs ... 
nors buvo jau pasibaigusi. Nei 
debesėlio danguje, bet "eili
nėms" sekmadienio pamal
doms dalyvių žymi trūkuma ... 
Tik pusė, jei tiek ... Na, - Pa
dėkos diena - negi tik sau? 
Lyg būtų buvus reikalinga pri
minti visiems ta proga: "Sau
gokite, kol turite". Nes vysku
pas tvarkydamas "savo kie
mą" gali visai teisiai ... trintu
ku ištrinti. (Ir be trintuko Šilu
vos Marijos šventovė, 1414 
Dundas St. užrakinta nuo 
2006). 

Tai buvo neeilinis sekma
dienis, nes trūkstant kunigų, 
Toronto keturiems-penkiems, 
Londono Šiluvą gelbstintiems 
jau trečius metus, kunigams 
turint žymius įsipareigojimus 
net ne savo parapijiniuose na
muose (šiuokart 100 metų Šv. 
Jurgio parapijos jubiliejuje 
Rochester, NY, JAV), netikė
tai, nelauktai šilto praside
dančio rudens "nusilenkime" 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Vanduo
visų turtas 
Kanadietė Maude Barlow 

yra pakviesta dirbti Jungtinių 
Tu.utų organizacijos vyresniąja 
patarėja geriamojo vandens 
aprūpinimo klausimams spręs
ti. M. Barlow yra piliečių in
teresų gynimo grupės (Coun
cil of Canadians) pirmininkė, 
žinoma mokslininkė ir akty
vistė, ginanti žmonių teisę ir 
galimybę turėti geriamojo 
vandens. Naujoji Jungtinių 
Tu.utų organizacijos darbuo
toja turi 6 mokslo sričių dak
taro laipsnius, yra parašiusi 
16 knygų. Ji yra viena iš pro
jekto "Mėlynoji planeta" kū
rėjų, ginanti nuostatą, kad 
kiekvienasžmogusturite~ęį 

vandenį, kaip į gyvybei būtiną 
sąlygą. Pagal Jungtinių Tuutų 
duomenis kiekvieną savaitę 
nuo geriamojo vandens trū
kumo ar jo užterštumo plane
toj e miršta 42,000 žmonių. 

Inf. 

rijos Mišioms Mary Immacu- gys šlubuodamas nuo altoriaus 
Iate šventovėje - svečias, ne- "suartėjo", nepalikdamas nė 
matytas, negirdėtas kun. Asti- vieno maldininkų ... nepasvei
jus Kungys, OFM, Lietuvos kinto, neatpažinto. 
pranciškonų šv. Kazimiero Nors nebuvo nei vargonų, 
provincijos provincijolas ... su nei choro, nei įspūdingų gies
lazda, ir aiškiai šlubuojančia mių, šios "eilinės" Mišios pa
eisena, nors ir nesenas. Per kėlė dalyvavusius į dvasios 
greitumą susižeidęs.„ aukštumas. Tikėkim, taip il-

Toli gražu, nešlubuojantis gainiui. Popietės saulutei 
savo žodžiu, mintimis, dėme- linkstant horizonto link, dar 
siu į maldininkus. Tik veik ilgokai lauke prie šventovės 
"solistams" sugiedojus Pulkim pasikalbėta visų dalyvių bend
ant kelių, svečias energingai rame būryje ir padarytos ke
pasveikinęs saujelę dalyvių, lios nuotraukos, palydint slo
užjaučiančiai, tačiau padrąsi- guojantį, šlubuojantį kun. A. 
nančiai paminėjęs mus užklu- Kungį sveikti, toliau svečiuo
pusią savos Šiluvos Marijos tis Toronte. 
šventovės netekties dalią, pa- O Šiluvos Marijos bendri
dėkodamas vardais paminėjo jos Londone taryba atspariai 
Mišioms patarnaujančius jau- toliau stiprina visų belikusių 
nuolius Simoną Grigėną ir maldininkų dvasią ir ūpą ir 
Giedrių Naujokaitį. Nepra- vėl kviesdama priklausančius 
sprūdo nepaminėtas kunigų ir nepriklausančius Bendrijai 
neteklius, trūkumas. Visur... svečius dalyvauti "Adventinė
Gam šlubuojančiam, su lazda se vaišėse" lapkričio 30, Kris
leidžiantis į 2Yz val. kelionę taus Karaliaus ukrainiečių pa
viena kryptim iš Toronto pran- rapijos salėje, 707 Nelson gat
ciškonų Prisikėlimo parapi- vėje, geradariui apmokėjus 
jos, pavaduojant jos kunigus). salės nuomą. Vynu vaišins 

Pamokslas atitiko dienos Bendrijos taryba su "Elegant 
Evangeliją - vestuves, jų dra- Catering" šilta vakariene. 
bužius ir nekviestai atsitankiu- "Only" - tik už $15. Ir nič nie
siam ... būnant išskirtam ... (ne- ko už nuotaiką! O ką už dai
duok Dieve, kad netektų nas? Nelikim, kaip anose ves
mums ... ). Komunijos suartėji- tuvėse, išskirti. 

Sveikata ir gerovė skaičiais 
Atkelta iš 1 o-to psl. 

Pagal gydytojų skaičių vie
nam tūkstančiui gyventojų 
pirmauja Islandija ir Izraelis. 
Siose valstybėse tūkstančiui 
gyventojų tenka atitinkamai 
3.62 ir 3.37 (palyginkime -
Kanada turi 2.1) gydytojų. 

Gyventoj9 trukmės skil
tyje pirmauja Sveicarija (vidu
tiniškai vyrai gyvena 72 m., 
moterys - 75 m.) Pastebėta, 
kad sveikatos būklė yra ge
resnė tose valstybėse, kur 
sveikatos apsauga yra valsty
bės rankose. Ne visos valsty
bės galėjo pateikti reikiamus 
duomenis apklausai, tad jų 
sveikatos sistemos padėtis li
ko neįvertinta. 

Kanada ir Europa. Šioje 
apklausoje lyginami 29 Euro
pos valstybių ir Kanados svei
katos ir gerovės rodikliai. Pa
gal juos Kanada - 23-čioje vie
toje, pirmauja Austrija, Olan
dija, Prancūzija. Apklausoje 
buvo vertinama valstybių visa 

bendra sveikatos apsaugos sis
tema, gyventojų galimybė ja 
pasinaudoti, konsultacijų ir 
operacijų laukimo laikas, iš
leistų medicinai lėšų veiks
mingumas. Kanada, kaip pa
žymima ir pirmoje apklausoje, 
atsilieka gydytojų skaičiumi 
tūkstančiui gyventojų, lau
kiant operacijų ir specialisto 
konsultacijų. Nuo laiko, kada 
kanadietis kreipiasi ar bando 
surasti pirminę pagalbą - šei
mos gydytoją, vėliau specialis
tą, laukiant, kada galės pasi
naudoti diagnostikos įranga ir 
pradėti gydymą - praeina be
veik metai laiko. Mūsų valsty
bėje finansiniai įdėjimai į svei
katos sritį nepasižymi veiks
mingumu arba atogrąža. Tu
čiau nežiūrint šių sunkumų, 
Kanados gydymo klinikinė 
baigtis ar, kitaip sakant, gy
dymo rezultatai vieni iš ge
riausių. 

PagalHealth Canada tink
lalapį parengė -

S. Katkauskaitė 
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PARAMOS NUOSIMCIAI 
Palūkanų norma 4.50% (Prime Rate) 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

PAPILDOMA 
TAUPOMOJI 0.75% 

"Planas24" KASDIEN IN I Ų 
PALŪKAN Ų ČEKIŲ /TAUPOMOJ I 
Balansas: $0- $4,999. 99 
$5,000.00 - $9,999.99 
$l 0,000.00- $24,999.99 

$25,000.00- $59,999.99 
Virš $60,000.00 ................... 

0.05% 

0.10% 

0.25% 

0.50% 

1.25% 

Nemokam i įna šai , 
išėm i mai , 

če k i ų patarnavima i 

+ 

JAV DO L ERI Ų KAS D I E N INIŲ 

PALŪ KANŲ 0.25% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 
Atviros, kintam ų jų palūkonų 5.50% 

l melų 5.60% 

2 melų 5.70% 

3 melų 5.80% 

4 melų 6.10% 

5 melų 6.30% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal pa rei kalavimą 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

" GIC" INDĖLIAI 
(pelno pada linimas netaikomas) 

l melų 4.05% 

2 metų 4.10% 

3 melų 4.35% 

4 metų 4.50% 

5 melų 4 .60% 

l metų 
3.25% iške ičiamas 

"G l C" l N D Ė L l A l 
(taikomas pelno padalinimas) 

l melų 2.75% 

2 melų 3.25% 

3 metų 3.75% 

4 melų 4.10% 

5 melų 4.25% 

l me lų kas mėnesį 
2.25% mokamos palūkanos 

l me tų iškeičiamas 2.50% 

l metų JAV dolerių 2.10% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 1.80% 

90-179 die nų 1.80% 

l 80-269 die n ų 1.85% 

270-364 d ie nų 1.90% 

l melų 2.25% 

2 metų 2 .60% 

3 melų 2.90% 

4 metų 3.00% 

5 melų 3.20% 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčia is 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU PENSIJŲ FONDAI 

Kasdien in ių 
Pa l ū kan ų normo + 1.0% ir oukščio u kintamų jų pa lū kanų 3.00% 

ASMENINĖS PASKOLOS 
Polūkonų normo + 2 .0% ir oukščiou 

ASMENINIS RIBOTAS 
KREDITAS 
Polūkonų normo + 3.0% ir oukščiou 

Visi pateikti nuoš imčia i ga li būti 

keičiam i be ispėj i mo 

B LOOR-ISLINGTON , prie 
pranciškonų parapijos ; 2 
miegamųjų pietų vakarų kam
pinis "condominium" su 
dviem garažo vietomis, kas la
bai retai pasitaiko. Penkių mi
nučių nuotolis nuo požemi
nio. Geras Ontario ežero. Pra
šo $279,000. 

RUNNYMEDE-COLBECK at
skiras 3 miegamųjų namas. 
Didelis kiemas. Prašo 
$469,900. 

SKAMBINTI 

l metų 3 .50% 

2 melų 

3 metų 

4 melų 

5 metų 

3.85% 

4 .25% 

4.50% 

4 .60% 

M:H 
PARAMA 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar i namus 416-231-493 7 
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9-0 SPORTAS 

Visi lietuvių kilmės jauni sportininkai 
4-19 metų amžiaus yra kviečiami prisijungti prie 

"AUŠROS" klubo žaisti krepšinį, ledo ritulį, 
tinklinį ir kitus žaidimus. 

VISUS LABAI KVIEČIAME! 

Krepšinio treniruotės jau prasidėjo -
prašau pasitikslinti mūsų tinklalapyje www.ausra.net 

dėl treniruočių laiko ir ateikite treniruotis. 
Registravimo formas irgi galima išsispausdinti iš 
tinklalapio. Užpildę formą paduokite treneriui 

per treniruotes. 

Dėl išsamesnės informacijos, skambinti 
Audrai Širvinskienei tel. 416 695-4355 arba 

Rūtai Jaglowitz tel. 416 622 9919, arba siųskite 
klausimus el. paštu: info@ausra.net. 

ŠALFAS S visuotinis suvažiavimas 
Jis vyks Klyvlande, OH, Lietuvių Namuose (877 East 185-

th St., Cleveland, OH, tel. 216-531-2131) šeštadienį, lapkričio 
15 (pradžia 11 v.r.). Kviečiame dalyvauti visų Š. Amerikos lie
tuviškų sporto klubų/organizacijų atstovus bei pavienius spor
tininkus. Apžvelgsime praeitų metų SąjunĘ,.OS organizuotas 
varžybas, nuspręsime kitų metų pagrindinės SALFASS sporto 
šventės rengimo vietą. Ateinančiais metais Vilniuje organi
zuojamos VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, į kurias di
džiausią užsienyje gyvenančių lietuvių sportininkų delegaciją 
(>lanuoja siųsti JAV ir Kanados sporto klubai, priklausantys 
SALFASS. Dėl papildomos informacijos ar nakvynės prašome 
kreiptis į ŠALFASS Centro valdybos pirmininką Lauryną R. 
Misevičių tel./faksas:732-317-9195 arba el. paštu laurynas.mi
sevicius@ubs.com. Inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Moterų krepšinio klubų 

Eurolygos varžybų antrojo ra
to rungtynėse D grupėje Vil
niaus TEO komanda "Sie
mens arenoje" 72:64 įveikė 
"Spartak" (Rusija) komandą. 

• Vilniaus "Lietuvos ry
tas" Oakland (USA) 106:126 
nusileido vietos "Golden Sta
te Warriors" krepšininkams, 
tačiau "Oracle" areną paliko 
pakeltomis galvomis. Vilnie
čiai neleido NBA atletams jų 
sutrypti ir už tai sulaukė pagy
rimo žodžių iš varžovų. 

•Nesėkmingai 2008-2009 
metų sezono Eurolygos varžy
bas pradėjo Kauno "Žalgirio" 
komanda. Vienintelė Lietu
vos atstovė prestižiškiausiose 
Senojo žemyno krepšinio var
žybose Atėnuose rezultatu 51: 
78 pralaimėjo vietos "Pana
thinaikos" klubui, kuriam at
stovauja Šarūnas Jasikevičius. 

•Kauno "Granito-Kario" 
rankinio klubas be taškų baigė 
Čempionų lygos varžybų pir
mąjį ratą. Kauniečiai pralai
mėjo visas trejas šios grupės 
ciklo rungtynes. 

• Baltijos moterų futbolo 
lygos varžybų n~galėtojos ti
tulą susigrąžino Siaulių "Gint
ros-Universiteto" komanda, 
baigmės atsakomosiose rung
tynėse namuose 2:0 įveikusi 
Talino "Levadia" (Estija) fut
bolininkes. 

• Lenkijoje vykusiose 
tarptautinėse jaunių graikų
romėnų imtynių varžybose 

Lietuvos rinktinė tarp 43 ko
mandų užėmė pirmąją vietą. 

• Paskutinįjį, septintąjį, at
virojo Lietuvos automobilių 
lenktynių čempionato ratą -
16-ąjį ratą "Aplink Lietuvą" 
šalies Prezidento taurei laimėti 
- laimėjo Vytautas Švedas su 
šturmanu Žilvinu Sakalausku 
("Mitsubishi Lancer Evo IX"). 
Jie 14 greičio ruožų (100,84 
km) įveikė per 50 min. 57.1 
sek. (vid. greitis-118.75 km/h). 

• Ispanijoje vykstančių 
moterų teniso varžybų "Tro
feu Diari San t Cugat", kurio 
prizų fondą sudaro 10,000 
JAV dolerių, atrankos rungty
nių lemiamame, trečiajame, 
rate 15-metė lietuvė Iveta 
Dapkutė 6:2, 6:1 įveikė 18-
metę ispanę Montserrat Blas
co-Fernandez ir pateko į pag
rindines varžybas. 

• Sekmadienį Vokietijos 
mieste Dresden vyko 10-asis 
"Morgenpost" maratonas. 
Kaip skelbia Lietuvos lengvo
sios atletikos federacijos tink
lalapis, pagerinusi asmeninį 
rekordą pirmoji tarp moterų 
nuotolį baigė Remalda Ker
gytė (2 val. 38 min. 48 sek.). 
2006 ir 2007 metais šiame 
maratone ji buvo antra. 

• Gudijoje vykusiame pa
saulio veteranų samba imty
nių čempionate vilnietis Juo
zas Dumbauskas ir kaunietis 
Giedrius Pečeliūnas iškovojo 
aukso medalius. VP 

----==========:1 SKAUTU VEIKLA l.._ ______ _ 

• Toronto "Šatrijos" ir 
"Rambyno" tuntų tuntininkų 
pasikeitimas. Rugsėjo 20 d. iš
kilmingoje Kanados rajono su
eigoj e įvyko vadovybės pasi
keitimas. Po 9 metų vadovavi
mo "Šatrijos" tuntui fil.s. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon perdavė 
tuntininkės pareigas ps. Indrei 
Paškauskienei. Po 13 m. vado
vavimo "Rambyno" tuntui fil. 
v.s. Marius Rusinas perdavė 
tuntininko pareigas ps. Alvy
dui Sapliui. Buvę tuntininkai 
Rūta ir Marius įsipareigojo 
likti vienerius metus naujų 
tuntininkų patarėjais. Oficia
liose pareigų perdavimo cere
monijose buvo išreikšta padė
ka buvusiems vadovams ir lin

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntininkų pasikeitimo 
sueigoje iš k. Kanados rajono vadas v.s. Romas Otto, naujoji 
tuntininkė ps. Indrė Paškauskienė, buvusi tuntininkė s.fil. 
Rūta Baltaduonytė-Lemon, buvęs tuntininkas v.s. fil. Marius 
Rusinas ir naujasis tuntininkas ps. Alvydas Saplys 

Ntr. D. Sondos 

kėta naujiems vadovams ištvermės-kantrybės ir įsipareigojimo dirbant mūsų skautiško jaunimo 
gerovei. Tuntų narių vardu buvo įteiktos simbolinės Padėkos dova!lėlės buvusiems tunti
ninkams, tai žalvario skulptūros, sukurtos skulptoriaus Povilaičio iš CikagoJ. Po ceremonijų 
vyko kavos, pyragų vaišės ir artimesnis susipažinimas su naujais tuntininkais. Sių metų abiejuo
se tuntuose veikia visos šakos, turinčios 135 seses ir 115 brolių, iš viso 250 registruotų narių. 

v.s. Romas R. Otto, Kan. rajono vadas 

===:::::IATSIUSTA PAMINĖTI ..._ __ Ar pastebėjote, kad ... 
(Iš to paties vardo knygos) Muzikos žinios, 2008 m., 

nr. 263, 56 psl. ir viršeliai; lei
džia Šiaurės Amerikos lietu
vių muzikos sąjunga; žurnalui 
medžiagą surenka ir spaudai 
paruošia muz. Faustas Strolia, 
15325 Sequoia Ave., Oak Fo
rest, IL, 60452; leidinio kaina, 
įskaitant pašto patarnavimą -
$11. Žurnalas gausiai iliust
ruotas nuotraukomis. Daug 

įdomių, niekur kitur nespaus
dinamų straipsnių. 

Šiame numeryje ypatingo 
dėmesio vertas straipsnis apie 
dr. V. Kudirką. Rašo įžymi 
suomių rašytoja Maila Talvio 
(1871-1951 ), 1895 m. vasarą 
praleidusi Plokščiuose, ma
čiusi Kudirkos suėmimą. Ge
ras Juozo Lebiankos verti
mas. 

• Niekuomet žmonės tiek 
daug nemeluoja, kaip prieš rin
kimus, per karą ir po me
džioklės. 

• Optimistas veda savo 
sekretorę manydamas, kad ir 
tada galės jai nurodinėti. 

• Žmogus, išgėręs nemažai 
degtinės, tuoj pat nori pasi
rodyti protingesnis už kitus ... 

Liudas Stankevičius 

------1111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 
' Jūsų nekilnojamo turt 
aptarnavimas nuo 1981 ' 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

PIRKJ MA ir PARDAVJMA 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Tel. ( 416) 762-8255 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

Fax. ( 416) 762-8853 ( 416) 236-6000 
utton Group-A urance Realty Tnc, 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. MBX 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU i Vilnių 
2008 m. spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. 

*** 
Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: {416)233-4601 
s300* s.300* . off or parcel . off 

* coupon is valid only at Margutis-Pysanka' head off1ce. 



KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

~ 
Y~ti kviečia visus į 
~ ,, 
u~ A\l~,\Į 13A\.,\Į_ 
~--------------\' 

Kada? spalio 31, penktadienį, 9 val. vakaro 
Kur? Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W. 
Įėjimas: $7 su kauke, $1 O be kaukės 

Kai dar nebuvo 
interneto ... 

Jau nelengva netgi Lietu
voj e (ar Kanadoj e) įsivaiz
duoti tuos laikus, kai nebuvo 
interneto, neveikė elektroni
nis paštas ir neturėjome Sky
pe. Tai buvo seniai ir neseniai 
- mūsų - trisdešimtmečių ar 
keturiasdešimtmečių vai
kystėje. 

dybos įgūdžių. Suaugusiųjų 
roles kino kūrėjai patikėjo 
profesionaliems aktoriams 
Viktorijai Kuodytei, Rimantui 
Kaziui, Irmantui Bučeliui. Pa
grindinės filmo scenos buvo 
filmuojamos Rūdiškių mieste
lyje, tad daugelis vietinių žiū
rovų atpažins veiksmo aplin
ką. O mažiesiems artistams 
atmintyje išliks įspūdžiai, kai 
filmavimo aikštelėje teko, te
gul ir trumpam, gyventi ne
įprastą gyvenimą be interne
to. Bet tas gyvenimas parodė, 
kad galima atrasti daugiau lai
ko nuoširdžiam pokalbiui, žai
dimui, draugystės džiaugsmui. 
Bejausmis kompiuterio ar te
levizijos ekranas yra abejin
gas vaikystės džiaugsmo ir ši
lumos paieškoms, neretai jis 
atskiria nuo draugų. Filme 
Balkonas ir parodyta, kad gy
venant bet kokiomis sąlygo
mis, įgimta ieškoti bendra
amžių supratimo, kad jokie 
modernūs elektroniniai ryšiai 
nesuteiks tiek džiaugsmo, 
kiek duoda betarpiška drau
gystė. Pagal Bernardinų tink
lalapį parengė SK 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Pasimelskime už brangius mirusius ••• Ntr. L. Stungevičienės 

Vasario 16-osios gimnazijoje 
Vokietijos susivienijimo minėjimas 
Nuo pat Vokietijos susivienijimo Vasario 

16-osios gimnazija kasmet, greta lietuviškų 
renginių, ruošia ir šios šventės minėjimą, į 
kurį kviečia vietos vokiečius. Šiais metais 
šventės išvakarėse, spalio 2 d., 7 v.v. į pilies 
salę gimnazijos pakviesti atvyko apie 150 
lietuvių ir vokiečių, mokinių tėvų ir mieste
lio gyventojų. Programa rūpinosi mokytoja 
dr. Gabriele Hoffmann su trylikta klase. 
Mokiniai šiais metais muzika ir prasmingais 
prozos bei poezijos intarpais susirinkusiems 
priminė apie Berlyno sienos ir Geležinės 
uždangos žiaurumą. Muzikinę dalį paruošė 
mokytojas Gintaras Ručys su mokiniais. Po 
trumpo montažo koncertavo lietuvių gimna
zijos mokiniai, Lampertheimo muzikos mo
kyklos mokiniai ir Hiutenfeldo vyrų bei mo
terų chorai. Po gražaus minėjimo tryliktos 
klasės mokiniai pakvietė visus svečius 

pasivaišinti svogūnų pyragais ir šviežiu vynu. 

Iš Lietuvos kilusių vokiečių suvažiavimas 
Spalio 3 d. įvyko iš Lietuvos kilusių 

vokiečių organizacijos "Landsmannschaft 
der Litauendeutschen" metinis susirinki
mas. Organizacija pasižymi labai draugišku 
nusiteikimu Lietuvos atžvilgiu. 

Susirinko apie 40 žmonių. Jų pirminin
kas Harty Metz pateikė ataskaitinį praneši
mą. Organizacija 4 kartus per metus leidžia 
laikraštį Raute (Rūta), kurį redaguoja pats 
pirmininkas, ir kasmet išleidžia savo Metraš
tį (Jahrbuch). Suvažiavime dalyvavo ir buvęs 
šio metraščio ilgametis redaktorius bei žy
mus lietuvių poezijos vertėjas į vokiečių kal
bą poetas ev. kun. Alfredas Franzkaitis. Lie
tuvos vokiečiai keletą posėdžių turėjo atski
rai, o šiaip įsijungė į Lietuvių Kultūros insti
tuto suvažiavimo programą. 

V16gim-info 

v v 

Apie tai pasakoja naujas 
lietuviškas kino filmas Balko
nas. Žinoma Lietuvos kino ir 
teatro režisierė Giedrė Bei
noriūtė, neseniai su savo kū
ryba supažindinusi ir Toronto, 
Otavos lietuvių visuomenę, 
sukūrė naują meninį filmą 
apie vaikų draugystę. Trapus 
ir lengvai pažeidžiamas vaikų 
ar paauglių pasaulis visada vi
liojo Lietuvos kino kūrėjus, ir 
jiems gana neblogai sekėsi at
skleisti sudėtingą ir neretai 
tragišką perėjimą nuo vaikys
tės į suaugusių pasaulį, vaikiš
kų iliuzijų žlugimo skausmą. 
Jau klasika tapę kino kūriniai 
novelė Gyvieji didvyriai, Pas
kutinė atostogų diena, Gra
žuolė, Riešutų duona ir kiti. 
Jauna režisierė Giedrė Beino
ri ū tė savo dokumentiniame 
filme Gyveno senelis ir bobutė 
mažos mergaitės balsu papa
sakojo apie skaudų vienos šei
mos - Sibiro tremtinių likimą. 
Tarptautiniame Montrealio 
festivalyje Eurofest 2008 do
kumentinių filmų grupėje už 
šį įsimenantį kūrinį jai pa
skirta antroji premija. 

Teatro studija ''Zalios lankos'' Cikagos festivalyje 

Kino filmo režisierė, ji ir 
scenarijaus, ir montažo auto
rė, pristatydama šį naują savo 
kūrinį, patvirtina, kad suma
nymas sukurti šį kino filmą 
kilo, pasiklausius savo drau
gės vaikystės prisiminimų. 
Tais gyvenimo dešimtmečiais 
naujos pažintys ir draugystės 
užsimegzdavo laiptinėje, mo
kyklos koridoriuje, vaikų žai
dimo ar sporto aikštelėje. 
Kino filmas Balkonas - taiki
no filmas vaikams ir šeimai, 
pasakojantis apie dviejų vai
kų, gyvenančių tame pačiame 
name, pažintį balkone ir drau
gystę. Kartu tai ir nuoširdus 
pasakojimas apie šeimos - su
augusių tėvų ir vaikų santykius, 
apie šeimos įtaką, padedant 
pažinti pasaulį ir žmones, mo
kantis atskirti nuoširdumą 
nuo melo, apsimetimą nuo 
abejingumo. 

Pagrindinius vaidmenis 
atlieka vaikai, neturintys vai-

Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija "Žalios lankos" dalyvavo XII-ajame teatro festivalyje, kuris įvyko Čikagoje spa
lio 10-13 d.d. Vaidintojai iš Toronto šventę pradėjo su moderniu miuziklu Eglė, žaJčių karalienė. Nuotraukoje: veikalo kompozi
torius Valdas Ramanauskas (paskutinėje eilėje, viduryje), režisierė Daiva Botyrienė (4-ta iš d.) su spektaklio dalyviais 
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AtA 
JONUI KALPOKUI 

iškeliavus amžinybėn, 

kartu liūdime ir užjaučiame jo žmoną DOVILĘ ir 
dukras RAMONĄ ir SILVUĄ su šeimomis -

Lilė ir Vladas Nakrošiai 

• v 

DALIA GRUODIENE ir SEIMA 
MALONIAI KVIEČIA 

artimuosius ir draugus į jos mylimos motinos 

AtA 
GRAŽINOS 
ELZBIETOS 

MEILUVIENĖS 
atminimo Mišias 

ir laidotuves. 

Šv. Mišios įvyks 2008 m. lapkričio 8, šeštadie
nį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje, Missis
saugoje, ON. Po Mišių laidotuvės įvyks šv. Jono 
lietuvių kapinėse. 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS l i etuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd. , Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

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

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• pa likimų tvarkym as 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. pašta~:lawyers@pacelawfirm.com 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.&. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų 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 

Iškilus, darbštus dvasiškis 
Buvęs ilgametis Vatikano 

radijo laidų lietuvių kalba re
dakcijos vadovas monsinjoras 
Vytautas Kazlauskas mirė 
rugsėjo 6 d., sulaukęs 89 metų 
amžiaus, 64 metus vykdęs ku
nigišką tarnystę. Velionis gi
mė 1919 m. rugsėjo S d. Aviki-
1ų kaime, Liudvinavo valsčiu
je, netoli Marijampolės. Jis 
buvo vienas iš vienuolikos vai
kų gausioje ūkininkų Motie
jaus Kazlausko ir Barboros 
Baronaitės šeimoje. Mokėsi 
Šilavoto pradžios mokykloje, 
Marijampolės marijonų gim
nazijoje, Vilkaviškio ir Kauno 
kunigų seminarijose. 1944 m. 
gegužės 7 d. Vytautas Kaz
lauskas buvo Įšventintas kuni
gu. 'IlĮ pačių metų rudenį pri
verstas pasitraukti į Austriją, 
1945-1946 mokslo m. Insbru
ke studijavo teologiją, socio
logiją ir pedagogiką. Po to 
teologijos ir sociologijos stu
dijas tęsė popiežiškajame Gri
galiaus universitete Romoje ir 
1950 m. už disertaciją apie 
Lietuvos 1922 metų agrarinės 
reformos vertinimą pagal 
Bažnyčios socialinį mokymą 
gavo teologijos daktaro laips
ni. 1951-1952 m. Romoje Pro 
Deo universitete toliau stu
dijavo sociologiją. 

1950 m. kun. Vytautas 
Kazlauskas buvo pakviestas 
vadovauti Vatikano radijo lai
dų lietuvių kalba skyriui ir šias 
pareigas ėjo net 38 metus. Pa
rengė radijo paskaitų ciklus ti
kėjimo pagrindų, religijos ir 
mokslo, socialinės krikščiony
bės dinamikos, žmogaus teisių 
teologinių pagrindų, apologe
tikos, žmogaus teologijos, re
ligijos ir moralės bei kitomis 
temomis. Kun. Vytautas Kaz
lauskas dalyvavo Italijos lietu
vių visuomeninėje veikloje: 
buvo Italijos lietuvių bend
ruomenės sekretoriumi, kele
tą kartų vadovavo Italijos lie
tuvių kunigų sąjungai. Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimuose ir Europos 
lietuvių studijų savaitėse skai
tė paskaitas apie šiuolaikinio 
ateizmo socialines priežastis, 
krikščioniškas ir humaniškas 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

vertybes lietuvių tautos re
zistencijoje ir išsilaisvinimo 
kovoje bei kitomis temomis. 
1980 m. kun. Vytautui Kaz
lauskui suteiktas monsinjoro 
titulas. 

A.a. mons. hab. teoL dr. Vy
tautas Kazlauskas 

Ntr. l!J!W.XXJamliu1.lt 

1990 m. mons. Vytautas 
Kazlauskas sugrižo į Lietuvą 
ir Įkūrė SOS vaikų kaimų Lie
tuvoje draugiją, kuri 1993 m. 
priimta Į tarptautinę vaikų 
kaimų organizaciją SOS .Kin
derdorf lntemational. Buvo 
vienu iš steigėjų, dvasios vadu 
ir pirmininku 1991 m. Įkurto 
labdaros ir paramos fondo 
"Vaiko tėviškės namai", besi
rūpinančio našlaičių globa, jų 
katalikišku auklėjimu ir ku
riančio natūralios šeimos mo
deliu paremtą našlaičių g!.o
bos ir ugdymo sistemą. Sio 
fondo rūpesčiu monsinjoro 
tėvų žemėje Įkurti Marijam
polės "Vaiko tėviškės namai" 
ir Kauno "Vaiko tėviškės na
mų šeimynos„. 

1990-1997 m. mons. Vy
tautas Kazlauskas Katalikų 
teologijos fakultete VDU ir 
Kauno kunigų seminarijoje 
dėstė religijotyrą ir krikščio
niškąii sociaJini mokslą, pora 
metų ėjo Humanitarinių 
mokslų fakulteto dekano pa
reigas. 1992 m. jam suteiktas 
profesoriaus titulas. 1991-
1995 m. buvo VDU kapelio
nu. Kartu 1992-1994 m. dirbo 
Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos generaliniu sekretoriu
mi. Mons. Vytautas Kazlaus
kas bendradarbiavo užsienio 
lietuvių dienraštyje Draugas. 
Mokslinių straipsnių paskelbė 

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvaliavimo darbuose, 
žurnaluose Logos, Naujasis 
Židinys-Aidai ir kituose leidi
niuose. 

Mons. prof. hab. teoi. dr. 
jubil. Vytautas Kazlauskas 
buvo pašarvotas Kauno pa
minklinės Kristaus Prisikėli
mo šventovės kolumbariume. 
Rugsėjo 28 d. jo palaikai buvo 
perkelti i šią šventovę, kurioje 
rugsėjo 29 d., 12 val. buvo au
kojamos laidotuvių šv. Mišios. 
Gedulines Mišias Kristaus 
Prisikėlimo šventovėje aukojo 
beveik šimtas visų Lietuvos 
vyskupijų dvasininkų, pamal
dose dalyvavo velionies arti
mieji, bendradarbiai, globoti
niai, Kauno miesto valdžios 
atstovai, gausiai susirinkę ti
kintieji. Liturgijai vadovavo 
Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tumkevičius. 

Pagerbiant mons. prof. 
teol. dr. Vytauto Kazlausko 
didelius nuopelnus Lietuvai ir 
Bažnyčiai, ypač vadovaujant 
Vatikano radijo lietuviškoms 
laidoms, jis palaidotas Kauno 
Prisikėlimo šventovės švento
riuje greta čia palaidoto prel. 
Mykolo Krupavičiaus, kurio 
1922 m. Lietuvos agrarinę re
formą Bažnyčios socialinio 
mokymo atžvilgiu dr. Vyt. 
Kazlauskas buvo įvertinęs 
1950 m. Romoje apgintoje 
daktaro disertacijoje. 

Prie kapo duobės velionies 
gimtosios Vilkaviškio vyskupi
jos vardu tartame atsisveikini
mo žodyje Vilkaviškio vysku
pas emeritas Juozas žemaitis, 
MIC, priminė prasmingą 
m.ons. V. Kazlausko gyvenimo 
kelią, kuriame jis nesukaupė 
turtų, tačiau išsiskyrė nesava
naudiškumu, kuklumu, tarna
vimu kitiems, gailestingumu ir 
užuojauta kiekvienam, ypač 
našlaičiams ir beglobiams vai
kams. Kan. Donatas Jasulaitis 
perskaitė Italijos tarptautinės 
vaikų kaimų organizacijos 
SOS J(jnderdorf lntemational 
atsisveikinimo su mons. V. 
Kazlausku laišką. 

IDf.. iš Vatikano radijo ir 
Įvairi'q spaudos šaltinių 

~W~\I~ 

DENT~L C:~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

~< E S JV\ l ~l >\ S 
Arrr s~ruoto 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas {905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 
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$150 - S. Vaštokas; $80 -
R. Pleinys; $60 - B. Jacka, B. 
Rovas; $50 - L Šeškus, A. Sku
čas, J. Valas, G. Wade, A. Me
delis, dr. J. Mališka; $40 -A. 
Petrauskas; $30 - B. Barisas, V. 
White, A. Bušmanas, A. Za
rembaitė, S. Jokubaitis, prel P. 
Gaida; $20 - L. Smitas, A. Si
monavičius; $15 - O. Norkus; 
$10 -A. Velička, D. Baltutis, 
LA Stepaitis, I. Vėlyvis, J. Kan
dižauskas, V. Kamantas, J. Šul
mistras, J.B. Zdanys, J. Misius, 
A. Povilaitis; $5 - S. Sentus. 

Garbės prenumeratą at-
1iuntė: $140-J. Nešukaitis, dr. 
A Valiulis; $110 - P.G. Tunkū
nas, J. Daugėla; $100- R. Vait
kevičius, O. Yčas, JJ . .zenkevi
čius, J. Krasauskas; $90 - R. 
Striūkas, I. Katkauskas, J. But
kus, kun. F. Jucevičius, L Šeš
kus, B. J acka, B. Barisas, E. 
Kudžma, V. Gulbinas, R. Pili
pavičius, V.B. Vytas, D. Baltru
konis, A.D. Zakarevičius, B. 
Igoatavičius, V. White, B. Ro
vas, V. Siminkevičius, B. Nagys, 
J. Misius, K.A. Ratavičius. 

Garbės prenumeratą už du 
metus atsiuntė W. Raguckas. 
Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką. 

KLB INIOS 

• 'Th.utinių mažumų ir išei
vijos departamentas prie Lietu
vos respublikos vyriausybės 
kasmet skelbia konkursą lietu
vių bendruomenėms ir lietu
viškų mokyklų įvairiems pro
jektams paremti. Jau keletą 
Kanados lietuvių organizacijų 
yra gavę finansinės paramos. 
Dėl platesnės informacijos 
kreipkitės i Kanados lietuvių 
bendruomenės raštinę: 1 Re
surrection Rd., Toronto, ON, 
tel. 416 533-3292 arba elektro
niniu paštu klb@on.ail>n.com. 
Paraiškų blankai turi būti pri
statyti i KLB raštinę ne vėliau 
kaip iki lapkričio 30 d. 

DĖMESIO l 
'l'ĖYiJKĖS l.IBURIŲ naųjas 
FAKSO numeris 905-275-4364 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (4 16) 763-51 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

l'X'hua..v FOUR SEASONS 
IU'J'/„ll'K\. REALTY LIMITED 

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

Pa rtluotlan l, perkant 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna· 
m i us, ūkius, žcm cs 
Wasagos, Staynerio ir 

"" Collingwoodo apy
, .____,_ _ ___J lin kėsckrcipki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

--.....,.ATEITININKŲ Ž INIOS ..... --

IŠŠŪKIAI LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI - LIETUVYBĖ NE 
LIETUVOJE! 'Th.i tema, kurią gvildensime vakaronėje šeštadienį, 
lapkričio 15, 7 val. vak. Prisikėlimo parapijos kavinėje. Kviečiame 
visus gausiai atsilankyti. Simpoziumą ves magistro siekiantis stu
dentas iš Hamiltono Petras Vaičiūnas. Simpoziumo dalyviai at
stovaus įvairioms patirtims: vyresnio amžiaus imigrantų, jauną 
šeimą auginančių tėvų, naujai baigusių mokslus ir pradedančių 
profesinį gyvenimą, antros kartos gimusios Kanadoje, studentų ir 
naujai emigravusių iš Lietuvos. Įėjimas - laisva auka. 

Kviečia - lbronto ateJUninkat sendraugiai 

LEDAS Rl!PRIGl!RATION 

AIR CONDITIONING a Hl!ATING 

PRIElsEZOllNIS ORO ilLIYMO SlmMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareokul 

Tel. 416-37().3539 arba 416-825-3328 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0.0.S„ M.Sc„ Ortho. Oip„ FRCO (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

>- visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės , gyvybės 

>- konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

>-dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca + rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 L..akeshore Road E„ P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 
RC>V"..AL LEP..AC3E 
11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEM0/0MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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RENGIA ~IRUSl;JŲ PRISIMINIMĄ i 
vel1oes 

2008 m. lapkričio 3, pirmadienį, 
ŠV. MIŠIOS - 10 v.r. 

Prisikėlimo parapijos šventovėje 

ŠILTI PIETŪS-12 val. 
"Vilniaus rūmuose" ID-čio aukšto menėje 

BILIETAI - $1 O asmeniui. 
Gaunami pas: Vladę Strimaitienę, tel. 416-762-7792, 

m Birutę Tamošiūnienę, tel. 416-761-9992 
~'--~~~~~~~~~~~~~~0 

TĖviJKĖS ŽIBURIŲ PR E N U M ERA T O R l A M S: 
jeigu savaitraš~io pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4 
dieus, pateikite savo adresą KANADOS PAŠTO BEND
ROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklala
pyje mm.ąnet1apost.ęa (pasirinkite Resources skyriuje 
"Contact u", tada "General Customer Service"). 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1&1..U-~ A~ 
DENTAL 'fe - l!tmOilJ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 
Mississauga, ON LSG J E5 

104·3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON LSN OA5 
www.9thlinedenlal.ca ~----l www.watersidedental.ca 

e ~~!.g COf P. BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suire 1508 
Toromo, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

•1ndependenUy Owned and Operated, REALTORZI 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc .• O.LS., O.Ll.P. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Šiluvos M. Marijos jubi
liejaus Kanadoje iškilmingas 
uždarymas bus ateinantį savait
galį. Lapkričio 1, šeštadienį, 3 v. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salėje 
bus arkiv. Sigito Tamkevičiaus 
paskaita, progai pritaikyta me
ninė programa ir vaišės. Lap
kričio 2, sekmadienį, Kapinių 
lankymo dieną, 3 v.p.p. Lietu
vos kankinių šventovėje arki
vyskupas su visais suvažiavusiais 
kunigais, dalyvaujant Toronto 
augziliarui vysk. John Boisson
neau, atnašaus Šiluvos Marijos 
garbei Mišias, pasakys pamoks
lą ir i~kilmingai uždarys Kana
doje Siluvos Mergelės Marijos 
jubiliejinius metus. Ta proga 
bus prisiminti ir mūsų mirusieji. 

• Ateinantį sekmadienį, 
Kapinių lankymo dieną, mo
kyklinis autobusas veš maldi
ninkus į pamaldas Anapilyje 
nuo "Vilniaus rūmų" 2 v.p.p., o 
atgal išvažiuos nuo Anapilio 
5.30 v.p.p. Anapilio autobusėlis 
tą sekmadienį važiuos įprastine 
sekmadienio tvarka. 

• Ryšium su Šiluvos M. 
Marijos jubiliejaus užbaigimu 
lapkričio 1 ir 2 d.d., tą savaitga
lį Mišios Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje bus lapkričio 2, sek
mad., 10 v.r. ir Wasaga Beach 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
lapkričio 2, sekmad., 10.30 v.r. 

• Lapkričio 2, sekmadienį, 
Kapinių lankymo dienos proga 
mūsų KLKM draugijos skyrius 
rengia Rudens spalvų šventės 
parodą Anapilio parodų salėje. 
Parodos atidarymas bus po 9.30 
v.r. Mišių. Parodoje dalyvauja 
su savo kūriniais: Stasys Kėkš
tas (akvarelės), Rima Mačikū
naitė ir Vida Valiulienė (brang
akmeninės puošmenos). Visi 
kviečiami parodą aplankyti. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs lapkričio 2, sekmadienį, 
bus ruošiami Anapilio moterų 
būrelio. Pietauti bus galima visą 
dieną ir atsigaivinti vynu bei 
lietuvišku alučiu. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pirmoji pamo
ka ir mokinių tėvų susirinkimas 
bus lapkričio 23, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių. 

•Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pamokoms prašome re
gistruotis sekmadieniais zakris
tijoje, o kitu metu - skambinti į 
kleboniją tel. 905 277-4320. 

• Anapilio knygyne už $15 
galima įsigyti Algio Statkevi
čiaus paruoštą mūsų parapijos 
Aštuoniasdešimtmečio šventės 
vaizdaplokštę (DVD) su šven
tės iškilmių filmu, Kristinos Ba
liūnaitės nuotraukų galerija ir 
šventės santrauka, programa 
bei parapijos istorija. Taipgi ga
lima įsigyti žurnalo Lithuanian 
Heritage rugsėjo-spalio laidą, 
kun. P. Bariaus, OFM, pamoks
lų rinkinį Meilei to negana ir 
kapinių lankymo progai žvakių. 
Be to šiuo metu knygyne vyksta 
senesnių knygų išpardavimas. 

• Mišios lapkričio 2, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Angelę 
Lešinskienę (V metin~s); 11 
v.r. už parapiją; 3 v.p.p. Siluvos 
Mergelės Marijos garbei; Vasa
gos Gerojo Ganytojo švento
vėje, lapkričio 2, sekmad., 10.30 
y.r. už a.a. Petrą Kripą; Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje, lap
kričio 2, sekmad., 10 v.r. už a.a. 
Antaną Petraitį. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos vaikų choras. Jis taip pat 
giedos ir ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 2, per 10.45 v.r. Mišias, 
kurias aukos kartu su parapijos 
kunigais arkivysk. Sigitas Tam
kevičius, SJ, pasakys pamokslą 
ir po Mišių uždarys Šiluvos jubi
liejinius metus šioj parapijoj. 

• Šis šeštadienis, lapkričio 
1, yra mėnesio pirmasis. Roži
nio draugija renkasi maldoms 
10.30 v.r. ir Mišioms 11 v.r. 

• Parapijos vaikų choras 
yra pakviestas atlikti meninę 
programą Otavoj per Vasario 
16-osios minėjimą. 

• Kun. Rafaelis Šakalys, 
OFM, sulaukęs 82 m. amžiaus, 
spalio 25 d. mirė Kennebunk
port, ME. Velionis dirbo Prisi
kėlimo parapijoje Toronte be
veik nuo parapijos pradžios iki 
1973 m, buvo klebono kun. Pla
cido Bariaus, OFM, padėjėjas, 
dirbo jaunimo stovyklose ir rū
pinosi visais jaunimo reikalais. 
Spalio 27 d. palaidota a.a. Kris
tina Maclvers-Morkūnaitė, 56 
m. Paliko sūnų Ian, mamą Mari
ją Dambrauskienę ir seserį Ritą. 

• Šį šeštadi~nį, lapkričio 1, 
3 v.p.p. Siluvos Svč. M. Marijos 
400 sukakčiai paminėti komite
tas Prisikėlimo parapijos salėj 
rengia arkivyskupo Sigito Tam
kevičiaus, SJ, paskaitą Šiluva 
praeityje ir šiandien. Meninę 
programą atliks sol. Arūnas 
Radtke, pianistė Janina Kuz
maitė, fleitistė Leonie Wall, 
akompanuojant Danguolei Radt
ke. Po programos vaišės. 

• Kapinių lankymo dieną, 
lapkričio 2, 3 v.p.p. arkiv. S. 
Tamkevičius, SJ, aukos Mišias ir 
pasakys pamokslą Lietuvos kan
kinių šventovėje, oficialiai už
darys Šiluvos jubiliejinius metus. 

• Parapijos tarybos susirin
kimas - gruodžio 1 d., 7 v.v. pa
rapijos kavinėje. Po susirinkimo 
bus daroma grupės nuotrauka. 

• Parapijos tarybos labda
ros sekcija spalio 24-25 d.d. su
rengė vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimą. Pajamų gauta 
$21,300. Labdaros sekcija dė
koja visiems parapijiečiam ir ne 
parapijiečiam, kurie darbu, py
ragais ir daiktais prisidėjo prie 
šio išpardavimo pasisekimo. 

• Iššūkiai išlaikant lietuvybę 
- tai tema simpoziumo, kurį 
rengia Toronto sendraugiai atei
tininkai parapijos kavinėj lapkri
čio 15 d., 7 v.v. 

• Mišios sekmadienį, lap
kričio 2: 8 v.r. už a.a. Stasį Po
caitį; 9 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.45 v.r. už Vėli
nių Mišioms pavestas sielas, už 
a.a. kun. Lionginą Kemėšį - 30 
met., už a.a. Kazimierą, Ireną ir 
Bronių Ardavičius; 12.15 v.d. už 
Murauskų šeimos mirusius. 

Toronto viešosios sveikatos 
tarnyba skatina miesto gyven
tojus pasirūpinti skiepais prieš 
gripą. Ypač mažiems vaikams 
ir senimui svarbu apsisaugoti 
nuo ligos ir tuo pačiu užkirsti 
kelią jos plitimui. Toronte yra 
67 nemokamo skiepinimo 
punktai, kurie veikia nuo spalio 
27 d. iki sausio vidurio. Infor
macija teikiama telefonu 416 
338-7600 arba internete www. 
toronto.ca/health. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, lapkričio 2, 
11.30 v.r. - J<.onfirmacijos 
pamaldos su Sv. Komunija. 

• Parapijos tarybos posėdis 
įvyks antradienį, lapkričio 11, 
7.30 v.v. Vandos Norvaišienės 
bute, Don Mills, ON. 

• Moterų draugijos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 23, po pamaldų šven
tovės patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

spalio 28 d., 7 v.v. LN seklyčioje. 
• Kiekvieną sekmadienį 

LN svetainėje nuo 11 v.r. iki 2 v. 
p.p. vyksta tradiciniai sekmadie
niniai pietūs. Autoaikšte visi 
susirinkusieji pietų nuo 11 v.r. 
iki 3 v.p.p. gali naudotis nemo
kamai, nereikia pirkti talonėlio. 

• LN ieško tarnautojų, ga
linčių dirbti nepilnu laiku ren
ginių metu, bei virėjų. Kreiptis 
į vedėją tel. 416 532-3311. 

• Latvių režisieriaus Edvin 
Šnore dokumentinis filmas The 
Soviet Story buvo rodomas LN 
seklyčioje spalio 26 d. Filme 
iškeliamas Vokietijos nacio
nalsocialistinių ir Rusijos ko
munistinių diktatūrų panašu
mas ir bendradarbiavimo eiga 
siekiant pasaulio užvaldymo. 
Rodoma Ukrainoje sukeltas 
badmetis, Molotovo-Ribbent
ropo paktas, 11 Pasaulinio karo 
pradžios priežastys bei Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos kon
centracijos stovyklų panašu
mas, Katyno žudynės. Šis fil
mas rekomenduojamas turėti 
savo rinkinyje ir pagal gali
mybes rodyti sovietų teroro 
nepažįstantiems kanadiečiams. 
Filmo formatas DVD. Kultūros 
komisija norintiems įsigyti šį 
filmą parūpins savikaina. Tel. 
416 769-1266 arba el.paštu 
sabaso @yahoo.com. Kultūros 
komisija atsiprašo visų dalyvių, 
kad turėjome rodyti TV apa-
rato pagalba. Anksčiau varto
tas DVD prožektorius atiduo
tas Labdaros fondui. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Atvėsus orui Montrealio lietuvių bendruomenėje prasideda 
rudens subuvimai. Lapkričio 2 d., per 11 val. Mišias, Aušros 
Vartų parapijiečiai melsis už parapijos mirusius ir savo artimuo
sius. Tą pačią popietę po Mišių salėje bus žvejų klubo "Nida" 
"Octoberfest", lapkričio 9 d. - parapijos pietūs, o lapkričio 30 
d., Montrealio lietuvių choro plokštelės sutiktuvės. 

A.a. Ona Valenčiūnaitė-Macejūnienė (Annie ), 88 m. amžiaus, 
mirė spalio 14 d. Po pamaldų laidotuvių koplyčioje spalio 21 d. 
palaidota Notre Dame des Neiges kapinėse prie anksčiau miru
sio vyro. DS 

Atitaisymas. TŽ nr. 41 įsivėlė klaida - išspausdinta Petras 
Gaputis. Turi būti Pranas Gaputis. Atsiprašome. Red. 

Ruošiame Montrealio lietuvų choro kalėdinę plokštelę 
Adeste Fideles. Plokštelę užsisakyti pas Andrėją Celtoriūtę tel. 
514 690-4427 arba el.paštu celtorius@yahoo.com. Ntr. VB 

ADAMC>NIS C:ASTELLI INSURANC:ES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC . 

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 IV<: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 • LCCC yra paruošusi ir 
platina LN apklausos anketą, 
liečiančią LN praeities veiklą ir 
ateities siūlymus. Anketą savai- l AUKOS l Dienos šviesos taupymo 
tės eigoje, darbo valandomis, •-----------„. laikas baigiasi ateinantį sekma
galima gauti LN raštinėje, sek- A.a. Halinos Rickienės 18 dienį, lapkričio 2. Laikrodžių 
mad. popietėse, Prisikėlimo pa- metų mirties prisiminimui duk- rodykles vieną valandą atgal 
rapijoje S. Prakapo spaudos tė Alina ir Kazys žilvyčiai Tė- patartina atsukti šeštadienio 
kioske. Anketą galima užsisa- viškės žiburiams aukojo $100. vakare. 
kyti tel. 416 769-1266 arba el.- A.a. Broniaus Žutauto, la- ~-7Z-v_inklala ___ .----.-b-t p1s www.tevzi .-
paštu sabaso@yahoo.com. VK bai, labai liūdną netektį minė- mm laukia Jūsų peržiūros! Jame 

darni (Xl mirties metines), rasite informaciją apie prenume
Kristina Zutautienė ir šeima ratas ir skelbimus, vietinę veiklą, 
Tėviškės žiburiams aukojo $125. kitų organimcijų nuorodas. Tuip 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo lėšų tel

kimo komiteto posėdis įvyks 
lapkričio 11 d., 7 v.v. Slaugos 
namų patalpose. Dalyvaus Ro
bert Berg, Slaugos namų vedėjas, 
susipažins su komiteto nariais ir 
jų numatyta veikla per ateinan
čius metus. 

• Labdaros fondo valdyba 
dėkoja Felicijai Venckevičienei 
už $900 auką ir visiems, kurie 
užpildė Labdaros fondo narys
tės blanką pridėdami $100 nario 
mokestį. Nauji nariai bus pa
tvirtinti valdybos posėdyje. Inf. 

Maironio mokyklos žinios 
• Abu darželiai bei kitos 

jaunesniųjų mokinių klasės at
šventė Kaukių dieną spalio 25 
klasėse. Mokiniai perėjo mo
kyklą paraduodami ir užkando 
skanumynų. 

• Lapkričio 1 d., 9.30 v.r. 
laukiame garbingo svečio iš 
Lietuvos, arkivysk. S. Tamkevi
čiaus. Vyks Šiluvos Švč. Mer
gelės Marijos pagerbimas. 

Živilė 

A.a. Prano Gapučio mir- pat yra nuotraukų ir straipsnių 
ties prisiminimui, brolis Kazys archyvas. Galite atsiųsti ir savo 
ir šeima Tėviškės žiburiams au- pastabas. Laukiame! 
koja $50. 

A.a. Pranui Gapučiui mi
rus, užjausdama Kazimierą Ga
putį su šeima, L. Matulevičienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. 

A.a. Prano Gapučio atmi
nimui, užjausdami jo brolį Ka
zimierą ir jo šeimą, S.A. Cipli
jauskai Tėviškės žiburiams au
kojo $25. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mū
rininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimas. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsie
nį ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 

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 


