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Jėgos, vedančios į valdžią
Noras valdyti, bent daugeliui, vyrauja sudėtingų 

ir painių žmogaus siekių užmojuose. Ne vienam ir pri
gimtis stačiai diktuote diktuoja įsitvirtinti taip, kad kiti 
jo klausytų, būtų nuolaidūs, leistų jam vienam daryti 
sprendimus.

T
UŠČIA ambicija betgi nevisada tai galėtume pa
vadinti. Mat paprastai valdymas neša ir naudą. 
Tai ypač išryškėja valstybiniame gyvenime, kur 
valdantysis, šiaip ar taip, tampa privilegijuotu piliečiu, 

galinčiu naudotis viskuo pačiu aukščiausiu lygiu. To
kios gerovės siekti yra ne vieno politikuoti pasinešusio 
piliečio tikslas. Savaime suprantama, imtis tokių užsi
ėmimų paskata turi būti, ir tai aiškiai apčiuopiama. Jei
gu ne materialinė gerovė, tai bent garbė arba koks kitas 
žmogų tenkinantis sumetimas. O idealu, kai viskas susi
derina, susipina. Tada ir tikslas atrodo didingesnis, la
biau matomas ir į save traukiantis. Viskas atrodo nor
malu, paprasta ir gyvenimiška. Žmogus laisvas pasi
rinkti siekius, įprasminti savo darbus, veiklą, nustatyti 
savo gyvenimo kryptį. Tačiau užmojai be tinkamo sa
vęs pažinimo ir įvertinimo, jeigu jie kokiu nors būdu 
(pvz. rinkimais) ir įgyvendinami, dažnai baigiasi nenu
matytom suirutėm, kenkiančiom ir valstybei, ir jos pi
liečiams. Juk ne kiekvienas sugeba tinkamai valdyti, ne 
kiekvienas yra bent kiek pasiruošęs tokį darbą dirbti. 
Siekiai bet kokia kaina iškopti į valdžią dažnai baigiasi 
skaudžiais prieštaravimais, gaišinančiais brangų laiką. 
Vien savo užgaidas tenkinantys valdovai, kokioje sant
varkoje jie bedirbtų, tai tik visokeriopas nuostolis vals
tybei. Kad tokio būdo valdovai sukelia krašto gyventojų 
nepasitenkinimą, kelia bereikalingų rūpesčių, pavyzdžių 
matome pakankamai. Kaip visuomenė galėtų sulaikyti 
valdžion besiveržiančius nemokšas - klausimas atviras.

P
APRASTAI valdžios siekiama dvejopu būdu - 
kariniais perversmais arba rinkimais. Kartais 
bandoma kaip nors abu būdus sulipdyti, kad val
dymas atrodytų labiau teisiškai pagrįstas. Ir vis dėlto 

tenka pripažinti, kad veržimasis valdžion be atitinka
mos jėgos nėra įmanomas. Karinę jėgą naudoja pervers
mu rengėjai bei diktatoriai, kurių valdymas geriausiu at
veju reiškiasi autoritetiniu režimu, kokių pasaulyje dar 
nemažai yra. Vakarų pasaulio demokratijose kelias į 
valdžią paremtas rinkimais. Balsuotojams įstatymai lei
džia laisvai pasirinkti asmenis, kurie jiems vadovautų ir 
atstovautų, kraštą valdytų. Daugelis sutinka, kad tai pats 
teisingiausias būdas sudaryti valstybinei vadovybei. Ta
čiau žvelgiant į kandidatuojančius vėl išnyra jėga, ir tai 
ne karinė, ne grubi, ne kruvina, bet vis tiek didelė jėga. 
Tai pinigai. Be jų kelias valdžion praktiškai užtvertas. 
Juk kandidatuojantys turi turėti nemažai lėšų savo rinki
miniams vajams sėkmingai vykdyti. O tai nemaži pini
gai. Todėl šitose demokratijose be finansinio pajėgumo, 
gero partinio užnugario, veržtis į valdžią - tai tik kakto
muša į sieną. To niekas ir nedaro. Lėšų stokojantys daž
nai ieško paramos turtuolių tarpe. Kas ta parama - pa
skola, dovana, kyšiai - tik duodantys ir imantys težino. 
Užtat šita labai jautri sritis atidžiai prižiūrima ir sekama 
įstatymus saugojančių veiksnių. Praeitų metų pabaigoje 
Lietuvos prezidentūroje kilęs skandalas neblogai pa
iliustruoja čia paliečiamą valdžios siekių ir jėgų klausi
mą. Su šiuo klausimu norom nenorom rišasi ir mįslė, ko 
tikėjosi ar tikisi prezidento kandidatūrą milijonine suma 
parėmęs turtuolis? Šiaip jau kad ir geriausioms drau
gams tokios sumos nemėtomos, juoba, kad rėmėjas yra 
verslo žmogus ir žino, kaip, ką ir kur investuoti. O jeigu 
tai susiję su plačiai veikiančia Rusijos žvalgyba, jos sie
kiais nepaleisti Lietuvos iš savo globos, taipgi per daug 
nereikėtų stebėtis. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Partijos ruošiasi rinkimams
Politinėje arenoje trys pa

grindinės partijos rikiuoja savo 
jėgas ateinantiems rinkimams. 
Liberalų partija šiuo metu turi 
daugumą parlamente ir naujai 
sudarytą ministerių kabinetą, 
vadovaujamą Paul Martin, mi- 
nisterio pirmininko. Naujai iš 
konservatorių ir Kanados sąjun
gos partijų sulipdyta Kanados 
konservatorių partija dabar jau 
turi du kandidatus - Stephen 
Harper ir Belinda Stronach, sie
kiančius partijai vadovauti ir 
parlamente sudaryti daugumą 
arba bent tapti oficialia opozici
ja. Naujųjų demokratų partija 
taip pat stengiasi sukurti naują 
politinį įvaizdį, prikalbinusi Ed 
Broadbend, buvusį vadą, grįžti 
iš pensijos. Tikisi prisivilioti ir 
liberalus disidentus kaip Sheila 
Copps ir Lloyd Axworthy. Vie
na yra aišku, kad ateinantys rin
kimai Kanadoje gali būti įdo
mūs ir labai daug reikalaujantys 
iš politinių partijų bei jų vado
vų. Politiniai pažadai turės būti 
tinkamiau pagrįsti. Taipgi ma

noma, kad balsuojančių moterų 
įnašas bus svarbus, ir įjas politi
kai kreips didelį dėmesį.

Nuolatinio Kanados gy
ventojo kortelė įsigaliojo nuo š. 
m. sausio 1 d. Ši kortelė yra iš
duodama legaliai Kanadoje gy
venantiems imigrantams, kurie 
neturi Kanados pilietybės. Pilie
tybės ir imigracijos ministerė 
Judy Sgro leido imigracijos pa
reigūnams tarpušvenčių metu 
nuolaidžiai žiūrėti į grįžtančiųjų 
Kanadon dokumentus gyvento
jų, kurie dar nespėjo naujosios 
kortelės įsigyti. Oro linijos buvo 
įspėtos užsitikrinti, kad Kanados 
gyventojai turi turėti tinkamus 
grįžimo dokumentus. Nuolatinio 
Kanados gyventojo kortelė buvo 
įvesta pastebėjus, kad imigraci
jos dokumentas gali būti lengvai 
suklastojamas ir juo gali pasi
naudoti nepageidaujami asme
nys. Šiuo metu, Sgro teigimu, 
Kanadoje gyvena apie 1,5 mili
jono nuolatiniam apsigyvenimui 
atvykusių imigrantų, o kortelių

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto Maironio mokyklos darželinukai atlieka kalėdinę programą. Žemiau - Kalėdų senelis, aplankęs mo
kinius su dovanomis. Kairėje - mokytoja Birutė Degutienė, (iš d.) padėjėja Aura Rygelytė Ntr. R. D. Puterių

Nenugalėtos kartos kelias
Sibiro kalinių bei tremtinių vargų akimirkos - nuotraukų albumas
IRENA JANINA 

VAICEKAUSKAITĖ
Šiame albume yra per 500 

nuotraukų ir tekstų. Albumo su
darytoja, buvusi Taišeto ypatin
gai uždaro griežto režimo politi
nė kalinė Z/KAN-19 - Natalija 
Gudonytė.

024-ajame lageryje buvo 
apie šimtą lietuvaičių. Tai kator
gininkų lageris. Nuotraukose 
matome jaunas merginas bei 
moteris. Ar tai gimnazisčių ir 
studenčių rankoms kirsti ir pjau
ti medžius, krauti į mašinas, 
plukdyti rąstus bei juos vilkti 
per pečius persimetus ilgą, 
plokščią vielą? Tai tikrai, anot 
vienos katorgininkės, gyvas Re- 
pino paveikslas, Burliokai Vol
goje...

Žvelgiu į nuotrauką Prieš 
etapą. Tai 06-ojo lagerio - plytų 
gamybos fabrikas Ozerlage. Čia 
jauni vyrai nuo alkio ir šalčio 
sutrauktais veidais, tarytum 
seneliai įsigaužę šimtasiūlėse. 
Tas fabrikas, kuriame jie dirbo, 
tikras pragaras! Tik jame dirbo 
ne miklios pragaro būtybės, su 
ragais, o Žemės angelai engėjų 
palaužtais sparnais. Tai tikras 
nužmoginimo pavyzdys.

Apie darbą 021-ajame lage
ryje žėručio skaldymo ceche pa
sakoja Antanina Matusaitė: “Žė
rutis (sliuda) - nedegi medžiaga, 
naudojama kaip izoliacija lėktu
vams. Atvežtą žaliavą pačios iš
kraudavome. Šis darbas buvo 
reikalaujantis daug kantrybės, 
gerų nervų ir gerų akių. Kolono
je moterys buvo labai išblyšku
sios. Širdžiai savos buvo Natali
ja Gudonytė, Anelija Sereikaitė 
(dabar Pažaislio vienuolyno vyr. 
sesuo Remigija) Elena Juciūtė, 
marijampolietė vienuolė marijo
ne Marija Navickaitė, prie ku
rios glaudžiai šliejosi koriejietė 
Tan-Tak-Suk (Tania), Zoja Pet
rovna, Kempinskienė ir kt.” 
(109 psl.).

Miško darbuose taip pat bu
vo daug lietuvių. Ne tik vyrai 
kirto 1 m - 1.50 m skersmens 
maumedžius, bet ir moterys. 
Graudu žiūrėti į Sibiro girioje,

Rankų darbo rožinis iš duonos 
Sibire

esant 40°C šalčio, poilsio minu
tę, prieš fotoobjektyvą susibūru
sias ir menkom šimtasiūlėm ap
sirengusias jaunas moteris ir 
merginas, buvusias gimnazistes 
bei studentes. Beje, ne vienas 
politkalinys turėjo savo rankų 
darbo rožinį iš duonas ir karštai 
meldėsi į Švč. Mergelę Mariją. 
Vieną iš jų turi Natalija Gudo
nytė.

Albume tiek daug nuotrau
kų! Gaila, kad ne visos kokybiš
kos bei nuo laiko dulkių pablu
kusios, todėl daugelio politkali
nių neatpažintos pavardės, net ir 
vardai. Tačiau kiekvienoje iš šių 
nuotraukų slypi širdies krauju 
parašyta istorija.

Albume nemažai partizanų 
nuotraukų. Tai tų partizanų, ku
rie mūšio metu su sovietiniais 
kareiviais ir stribais buVo gyvi 
paimti, žiauriai kankinti ir tik 
per stebuklą išlikę gyvi, atsidūrę 
lageriuose.

Verčiant puslapį po pusla
pio, žvilgsnį patraukia kunigų ir 
vienuolių nuotraukos. Lageriuo
se patyrę alkį, šaltį, pažemini
mą, žvelgia į mus, kupinos Ti
kėjimo, Meilės ir Vilties kun. 
Kazimiero Vaičionio, kun. Pra
no Račiūno, Angelės Sereikaitės 
(dabar Pažaislio vienuolyno vyr. 
sesers Remigijos), vienuolės 
Uršulės Teresės Navickaitės 
(1901-1985) ir kt., akys.

Ypač dėmesį patraukia vidi
nės Saulės nutviekstas Adelės 
Dirsytės (1909-1955) veidas. 
Tai “ji lageriuose išmokė ir įpra
tino mergaites dvasinio susikau
pimo, aktyvaus religinio gyveni
mo praktikos. Tai Jos ranka ra

šyta maldaknygė, Marija, gel
bėk mus tapo didžiausią atgarsį 
pasaulyje sukėlusią lietuviška 
knyga, kurioje Meilė ir Auka 
tampa nenugalima jėga” (M. 
Bloznelis).

Albumo skyriuje Taišeto la
gerių poezija skaitome jaudi
nančias eiles Onos Anetos Jas- 
kelevičiūtės, Gorodskienės, Onos 
Svetikaitės, Stasės Višinskienės, 
Antaninos Lukšytės, Algio Bit- 
vinsko, kun. Kazimiero Vaičio
nio ir kt.

Mokytoja-poetė O. A. Jas- 
kelevičiutė išgyveno dėl poeto 
Kosto Kubilinsko išdavystės ir 
jam skirtame eilėraštyje klausia: 
"... kas atleis poetui, kuris lyrą 
priešui pardavė už varį/ ir garbę 
pelnė niekindamas skausmą sa
vo žemės...” Ona Svetikaitė, ku
pina šviesios vilties, rašo Likimo 
draugėms: “Pasipuoš baltu nuo
metu ievos,/ Vėl į tėviškę grįši
me mes./ Nuskandins Visagalin
tis Dievas/ Mūsų vargą į jūrų 
gelmes”. Kun. Kazimiero Vai
čionio eilės persunktos ilgesnio 
bei meilės savo kraštui: “O ten... 
ievos ir obelys žydi,/ Žydi mo-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Su tautiniais drabužiais Ona Aneta 
Jaskelevičiūtė, Natalija Gudonytė. 
Tautiniai drabužiai pasiūti iš ska
rų, kiklikai - iš megztinių, palaidi
nukės iš paklodžių, papuošimai - 
popieriaus skiautelės

EP narių ateitis
Sausio 15 d. Lietuvos sei

mui buvo pateiktas įstatymo 
projektas, kuriame apibrėžiamas 
Lietuvos išrinktų Europos parla
mento narių statusas. Jiems siū
loma kas mėnesį iš valstybės 
biudžeto mokėti atlyginimą, ly
gų Lietuvos seimo nario atlygi
nimui (4100 litų, neatskaičius 
mokesčių). Atlyginimas gali bū
ti kitoks, jeigu Europos sąjungos 
(ES) teisės aktai nustatytų ki
taip. Lietuvai gegužės 1 d. tapus 
ES nare, Europos parlamente 
bus skirta 13 narių vietų. Rinki
mai į EP vyks kitų metų birželio 
13 d. Iki tol seimas turės apsi
spręsti, kas laikinai užims parla
mento narių vietas.

Įstatyme bus nustatyti Lie
tuvoje išrinktų europarlamenta- 
rų veiklos teisiniai pagrindai, 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
valstybės ir savivaldybių institu
cijomis bei įstaigomis, garanti
jos, susijusios su tinkamų darbo 
sąlygų Lietuvoje užtikrinimu ir 
kitos teisės.

Europos parlamento narys 
būtų prilyginamas Lietuvos sei
mo nariui, tačiau įstatymų leidy
bos ir kitų parlamentinės veiklos 
formų procese dalyvautų tik pa
tariamojo balso teise. EP nario 
pareigos nesuderinamos su jo
kiomis kitomis pareigomis Lie
tuvos valstybės institucijose; 
įstaigose, organizacijose ar įmo
nėse, tačiau jis galėtų užsiimti 
moksline, pedagogine, kūrybine 
veikla.

Narystė Europos komisijoje
Visos iš dešimties busimųjų 

ES narių, turi iki sausio 
pabaigos paskelbti savo atstovus 
Europos komisijoje. Tai įtakin
ga institucija, siūlanti ir įgyven
dinanti ES teisės aktus. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, pirmuo
sius šešis mėnesius naujieji ko
misarai neturės nustatytų parei
gų (“portfelių”). Iki spalio pa
baigos, kai baigsis dabartinės 
Europos komisijos (EK) kaden
cija, naujieji komisarai dirbs 
kartu su esamais EK nariais, tad 
komisarų skaičius padidės iki 
30. Vėliau busimųjų narių komi
sarai galės būti paskirti naujai 
kadencijai.

Latvija pirmoji sausio pra
džioje paskelbė kandidate užsie
nio reikalų ministerę Sandrą 
Kalnietę. Estija sausio 15 kandi
datu paskelbė buvusį ministerį 
pirmininką Siim Kalias. Mano
ma, kad Vilnius kandidate pa
skirs finansų ministerę Dalią 
Grybauskaitę, laikomą viena iš 
Lietuvos ekonominės diplomati
jos kūrėjų.

Nepriėmė Kauno pareigūnai
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas sausio 21 d. lankėsi 
Kaune aptarti miesto plėtros ga
limybių, tačiau jo nepasitiko nei 
meras Arvydas Garbaravičius, 
nei vicemerai. Su juo kalbėjosi 
tik Miesto plėtros departamento 
direktorius Povilas Kuprys, Stra
teginio planavimo skyriaus vedė

Šiame numeryje
Jėgos, vedančios į valdžią

Lėšų stokojantys dažnai ieško paramos turtuolių tarpe
Nenugalėtos kartos kelias

Kas atleis poetui, kuris lyrą priešui pardavė už varį
Planuojami skrydžiai į Marsą

Žmonija privalėtų rūpintis, kaip išlaikyti sveiką aplinką
Pakeliui į palaimintąsias

Išleista 574 psl. monografija “Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai”
Saują spindulių atnešusi

Iš laukinės obels žiedų pasisiūti suknelę su eglės adata...
Poetė pas mažuosius skaitytojus

Vaikų choras padainavo poetės eilėmis sukurtas dainas
Mokyka, davusi 37 partizanus

Mokiniai galėjo pabendrauti su buvusių kovų dalyviais
Klinikinė praktika Zarasuose V

Pacientas tapo irzlus, kaltino savo šeimyną, kad laukia jo mirties

jas ir Komunalinio ūkio skyriaus 
vedėjo pirmasis pavaduotojas. A. 
Garbaravičius tą dieną buvo Vil
niuje, o vicemerai dirbo pagal iš 
anksto patvirtintą darbotvarkę. 
Prezidento darbotvarkė buvo at
siųsta į Kauno savivaldybę sau
sio 19, patikslinta tik sausio 20 
d., kai Katino pareigūnai nebe
galėję keisti savo įsipareigojimų 
kitur.

Prezidentas teigiaifaai įverti
no darbo dieną Kaune, o Kauno 
savivaldybės vadovų akibrokštą 
- kaip politinių ambicijų iš
raišką, rašo ELTA/LGTIC. 
“Matyt, kad politiniai partiniai 
reikalai yra svarbesni negu Kau
no miesto piliečių bendruome
nės reikalai”, teigė j is. ■

Nebendraus su komisija
ELTA/LGTIC praneša, jog 

prezidentas Rolandas Paksas ne
žada bendrauti su seimo komi
sija, tiriančia jam adresuojamų 
kaltinimų pagrįstumą tol, kol 
negaus visos medžiagos. Komi
sija sausio 21 d. siūlė prezidento 
paaiškinimų išklausyti Preziden
tūroje, jei jis atsisako juos teikti 
seime. R. Paksas teigė, jog 
esminis dalykas ne bendravimo 
su seimo komisija vieta, o gali
mybė susipažinti su jam teikia
mais kaltinimais.

Sausio 22 d. prezidentas 
kreipėsi į seimą kviesdamas par
lamentarus pokalbio, kaip jam 
patarė gruodžio mėnesį Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų frakcijos seime pirminin
ke Kazimiera Prunskienė. Taip 
pat jį remia seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pir
mininkas Rolandas Pavilionis.

Pilietybė suteikta pagal 
“tradiciją7

Sausio 19 d. Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas spaudos 
konferencijoje pristatė piliety- 

.bės suteikimo statistiką. Pasak 
jo, prezidentas Algirdas Bra
zauskas 1993-1998 metais savo 
dekretais suteikė Lietuvos pilie
tybę išimties tvarka 27 asme
nims, kurie jau turėtos pilietybės 
buvo netekę, o prezidentas Val
das Adamkus tokiu pačiu būdu 
suteikė pilietybę 21 asmeniui.

Iš viso A. Brazauskas išim
ties tvarka suteikė pilietybę 160 
asmenų, kurių prašymuose ne
nurodyti nuopelnai Lietuvoje, ir 
daugiau kaip 100 asmenų, kurie 
nepateikė rekomendacijų. V. 
Adamkaus tokių įsakymų buvo 
40 ir 18 atitinkami.

Taip prezidentas stengėsi 
pateisinti savo pasirašytą įsaky
mą Jurijui Borisovui suteikti 
Lietuvos pilietybę, kurią sausio 
9 d. Migracijos departamentas 
paskelbė nusprendęs neišduoti. 
R. Paksas neatsakė į klausimą, 
ar kuris nors iš buvusių prezi
dentų suteikė Lietuvos pilietybę 
išimties tvarka asmeniui, parė
musiam jo rinkiminį vajų?

J. Borisovas kreipėsi į Vil
niaus apygardos administracinį 
teismą, prašydamas panaikinti

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Planuojami skrydžiai į Marsą

Pakeliui į palaimintąsias KIJN-DR-Kl?s'yils A
Mokytoja Adelė Dirsytė - Sibiro kankinė ir jos maldaknygė “Marija, gelbėki mus

DR. JONAS KUNCA
Toks amerikiečių plano įgy

vendinimas kainuotų mažiausiai 
600 - 1000 bilijonų dolerių, kai 
Anmerika kas metai skolinasi 
po 500 bilijonų, nes tokio dy
džio yra jos biudžeto deficitas. 
Per mėginimus galėtų įvykti ne
numatytos nelaimės. O kokia iš 
to būtų nauda? Praktiškai jokios.

Betgi amerikiečiai galėtų 
pasididžiuoti, kad jie buvo pir
mieji nusileidę į mėnulio ar 
Marso tuščią dykumą, iš kurios 
reikia skubiai grįžti į mūsų že
melę. Visatos atsiradimo žmo
gaus ribotas protas išaiškinti 
negalės. Milžiniškas sprogimas, 
davęs pradžią visatai, dalyko ne
išaiškina. Jei įvyko sprogimas, 
tai prieš tai turėjo egzistuoti me
džiaga. Kyla pagrindinis klausi
mas: iš kur j i atsirado? Į jį atsa
kyti neįstengiant, turbūt ir nega
lėsim rasti atsakymo, nes žmo
gus negali įsivaizduoti, kad yra 
kas nors neturintis pradžios, tai
gi ir pabaigos. Išeitų, jog skry
džiai į kaimynines planetas ne
padės išspręsti šito klausimo.

Būtų praktiškiau ir žmoniš
kiau tas didžiules sumas panau
doti žmonijos gyvenimo lygio 
pakėlimui, švietimo ir auklėjimo 
pagerinimui ir ypač gamtos ap
saugai. Juk 4/5 žmonijos skurs
ta, ir tik 1 bilijonas pasiturinčiai 
gyvena. Ir vienų, ir kitų išsila
vinimas nėra ir nebus pakanka
mas, kol žmonės nesugebės sa
varankiškai galvoti ir racionaliai 
naudotis gamtos dovanomis. 
Net ir pačioje tų planų pradi
ninkėje - Amerikoje, trūksta so
cialinės apsaugos, medicinos 
pagalbos neturtingiem ir gerų 
mokyklų. Visa sistema tarnauja 
turtingajam luomui, kuris per 
korporacijas ir akcijų biržą pikt
naudžiauja visuomenės sutau- 
pomis.

Amerika ’turi tik 1/20 pla
netos gyventojų, bet teršalų į orą 
ji išleidžia net 1/4. Būdama di
džiausia atmosferos teršėja, 
Amerika atsisako pasirašyti 
Kyoto sutartį. Aiškina, kad tai 
būtų nuostolinga pramonei. Iš
eitų, jei gamtos apsauga JAV 
mažina pramoninkų pelną, tai ji 
gali toliau nuodyti Žemės at
mosferą neatsižvelgdama į liku
sią žmoniją ir pačių amerikiečių 
ateitį. Dėl garbės, o gal ir rinkė
jų balsų ieškojimo Amerika gali 
išleisti šimtus bilijonų. Gamto
saugai jai trūksta lėšų!

Marso planeta yra ketvirtoji 
pagal atstumą nuo saulės jos sis
temoje. Ne per didelis atstumas 
nuo Žemės ir 16 kartų retesnė 
Marso atmosfera leido gerai iš-

tirti šią mūsų kaimynę. Marsas 
sukasi apie savo ašį panašiai 
kaip žemė ir apsisuka per pa
našų valandų skaičių, vos 47 
minutes ilgesnį nei Žemės. Bet 
Marso trajektorija apie saulę yra 
maždaug du kartus ilgesnė. Tai
gi jr metai bei metų laikai ten 
dvigubąi ilgesni.

Yra ištirta ir Marso atmos
feros sudėtis. Rasta, kad joje yra 
apie 1000 kartų mažiau deguonies 
negu mūsiškėje. Nėra joje ir 
vandens. Baltos kepurės Marso 
ašigaliuose nereiškia, kad ten yra 
ledas ar sniegas. Gali būti kitų 
sušalusių dujų šerkšnas. Marse 
nėra gyvybei išlaikyti tinkamų 
sąlygų: vandens ir deguonies.

Ar praeityje ten buvo skir
tingos sąlygos? Atsakymo ieško 
dabarties mokslininkai. Tai dau
giau žmogaus smalsumas, o ne 
nauda. Palyginti nelabai brangių 
rabotų nusiuntimo į Marsą, kad 
ištirtų dar neaiškius dalykus, yra 
pateisinamas. Visai kas kita or
ganizuoti ekspedicijas į tą pla
netą. Tai būtų nepateisinamos 
milžiniškos išlaidos. Vietoj to 
žmonija privalėtų rūpintis, kaip 
išlaikyti švarią ir sveiką aplinką 
mūsų Žemėje.

Marso tyrinėjimai turi ir ge
rąją pusę. Jie pirštu žmogui pa
rodo, kad mūsų' Žbmė visatoje 
yra tikras rojus, kurį privalome 
puoselėti ir saugoti, kad toks jis 
išliktų ateinančiom kartom.

Mums Amerika visad buvo 
brangi šalis, priglaudusi apie 
vieną milijoną lietuvių. Tikėjo
me, kad būdama tokia galingąjį 
užtikrins pasaulio taiką ir mūsų 
šalies saugumą. Dabar, matant 
besikeičiantį JAV elgesį, mus 
apima abejonės. Nejaugi galin
goji Amerika nustos buvusi tai
kos, demokratijos ir teisingumo 
garantu? Viltis neužgęsta, kad 
tai yra tik laikinas nuklydimas 
nuo turėtų principų ir kad viskas 
vėl pakryps į gerąją pusę. Vi
siems, ir Amerikai, geriau rū
pintis mūsų planeta su jos 6 
bilijonus žmonių, kuriems reikia 
pastogės, maisto, geriamo van
dens ir minimalios tvarkos.

MIRTIES PRISIMINIMAS
PRIEŠ METUS MIRUSIĄ 

(2003 m. vasario 1 d.) 

a.a. ONĄ (Onutę) ŠMITAITĘ-
POPIKAITIENĘ

su liūdesiu ir meile prisimena vyras Juozas, sūnūs - 
Viktoras (Sylvia), Raimundas, Paulius (Carmen), 
vaikaičiai - Gregoris, Jessica ir Kayley.

Torontietis pranciškonas brolis Petras Šarka Toronte buvo įšventintas 
kunigu. Nuotraukoje - antrosios primicijos (pirmos Mišios) Kretingos 
šventovėje

Nenugalėtos kartos kelias
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tinos kapas baltai.../ Kas pa
kvies? Kas nuves prie ugnelės,/ 
Kur sušildyčiau savo rankas?!”

Skyriuje Laisvėjimo metai - 
1955 m. nuotraukose matome 
daugiau džiugia viltimi nušvitu
sių veidų. Po Stalino mirties 
viltis sugrįžti į Tėvynę vis švie
sėjo. Tremtyje kūrėsi saviveikli
niai būreliai, kuriuose buvo šo
kama tautiniai šokiai ir dai
nuojama lietuvių liaudies dai
nos. Įsidrąsinę lietuviai net už
giedodavę Lietuvos himną. Ge
rai, kad prižiūrėtojai nesuprato, 
kas tai per “daina”. Saviveikloje 
dalyvavo ir estų, ir latvių, ir uk
rainiečių, ir kt. Ypač veiklus sa
viveiklos vadovas buvo latvis 
Aivaras Alzac. Iš lietuvių akty
visčių paminėtina Aneta Jaske- 
levičiūtė, Bronislava Kryževi
čiūtė, Natalija Gudonytė ir kt. 
Išradingosios lietuvaitės pasisiu
vo tautinius drabužius iš skarų, 
megztinių, paklodžių, popie
riaus skiaučių ir kt. Beje, trem- 
tyje-lageriuose jau buvo kelia
mos vestuvės, krikštynos bei 
auksinės vestuvės. Ir visa tai 
įamžinta nuotraukose.

h- paskutinis albumo skyrius 
Sugrįžus į Tėvynę iliustruotas 
spalvotomis nuotraukomis, ku
rios spinduliuoja džiaugsmą, 
ryžtą, viltį, nors ir retkarčiais su 
šmėstelėjančiais nerimo debesė
liais, kurių šiuo metu visų dorų 
žmonių Lietuvos širdyse neretai 
pasitaiko. Sis skyrius pradeda

mas įstabiu Antano Miškinio 
eilėraščiu Lietuva: “Paveikslas 
Tavo toli pašviečia,/ Panieki
nom net mirtį dėl Tavęs./ Surink 
mus, Dieve, iš visų pasviečių,/ 
Gyvuosius likusius namo par
vesk./ Mes apsakysim baisią 
Odisėją,/ Prie židinio susėdę ši
limoj,/ Kokius mes kruvinus ke
lius tęsėjom/ Taišetlage, Vorku
toj,/ Karagandoj, Kolymoj...”

Jaudinančios septynių suva
žiavimų nuotraukos (I-asis įvy
ko 1994 m. gegužės 28-29 d.d. 
Kaune, Karo muziejaus sodely
je, prie Laisvės paminklo), į ku
rias žvelgiant, matyti, kaip tas 
buvęs gražus, jaudinantis vienos 
didelės šeimoj susitikimas vis 
mažėja... .** ...........

Paskutiniuose albumo pus
lapiuose buvusių politinių kali
nių, kalėjusių jmoterų ir vyrų 
lageriuose, sąrašas. Ozerlago 
schema, kurią apie’ 1952-1956 
m. sudarė nežinomas politinis 
kalinys. Čia pažymėta įkalinimo 
ir tremties vietos 1940-1960 m., 
kiek įkalinta ir ištremta 1940- 
1953 m. bei aprašomi kalinės 

. drabužiai, kuriais dėvėjo lage
riuose.

Albumas baigiamas Natali
jos Gudonytės (Z/KAN-19) žo
džiais: “Visi mūsų prisiminimai 
susideda iš akimirkų - ką tuo 
metu matėme, jautėme, girdėjo
me. Mes negalim prisiminti išti
sų metų, mėnesių, dienų - tik 
akimirką. Laikas gydo žaizdas. 
Įvykiai išblėsta, tačiau neišdyla; 
greičiau laikas žaizdas balza-
muoja” (139 psl.).

P.S. Albumo sudarytoja - 
Natalija Gudonytė. Kūrybinė 
grupė: Elena Imbrasienė, Marija 
Rimkienė, Antanina Tamulienė, 
Antanas Napoleonas Stasiškis, 
Edvardas Burokas, Algirdas 
Petruševičius, Pranas Sinevi- 
čius. Lėšas leidybai aukojo buvę 
politkaliniai-tremtiniai ir didelė 
taurių asmenų grupė. Parėmė 
koncernas “Achemos grupė”. 
Fotoalbumą išleido “Vyzdys” 
500 egzempliorių tiražu.

Daugeliu požiūriu 2003 me
tai buvo Adelei Dirsytei ir Sibi
re jos parašytai maldaknygei 
skirti metai. Tais metais vasario 
16 dieną sukako 50 metų nuo 
tos dienos, kai tolimame Sibire 
privestinių darbų lageryje netoli 
Magadano mokytoja Adelė Dir
sytė ranka parašė maldaknygę 
Marija, gelbėki mus, kuri pasie
kė Vakarus, išversta į daugelį 
kalbų, milijoniniu tiražu išpla
tinta tapo pasaulyje labiausiai 
paplitusiu lietuvišku leidiniu.

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų taryba 2002-2003 veiklos 
metus skyrė paminėti Adelei 
Dirsytei ir semtis pasiaukojimo 
dvasios iš jos sukurtos Sibiro 
maldaknygės. Tam tikslui buvo 
užsakyta nauja tos maldaknygės 
laida: ji buvo dalinama Lietuvo
je ir platinama Amerikoje.

Čikagoje tie metai buvo pra
dėti muziko Dariaus Polikaičio 
vadovaujamo “Dainavos” an
samblio įspūdingu religiniu kon
certu tema Marija, gelbėki mus.

Sibiro maldaknygės 50 me
tų sukakties proga Lietuvoje iš 
spaudos išėjo dr. Mindaugo 
Bloznelio sudaryta, o Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos iš
leista 574 puslapių monografija 
Adelė Dirsytė: gyvenimas ir 
darbai. Pats kalintas Sibire ir 
perėjęs maždaug tą patį sunkų 
kelią, dr. Bloznelis buvo tinka
miausias asmuo sudaryti šį do
kumentinį veikalą. Jis ir lieka 
geriausiu Adelės Dirsytės gyve
nimo žinovu, rašęs ir skaitęs 
įvairiomis temomis apie ją. 
2003 metais Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavime 
Šiauliuose jis skaitė pranešimą 
Adelės Dirsytės maldaknygės 
"Marija, gelbėki mus " genezė ir 
sklaida.

Monografijos sutiktuves 
Kaune suruošė Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Katalikų teo
logijos fakultetas Vytauto Di
džiojo universitete ir Kolymos 
politinių kalinių draugija 2003 
m. lapkričio 28 d. Monografiją 
apibūdino kun. dr. Kęstutis Tri
makas, apie jos paruošimą kal
bėjo dr. Mindaugas Bloznelis, o 
prof. Egidijus Aleksandravičius 
išryškino keletą dr. Bloznelio 
asmenybės bruožų, nes jam tą 
dieną sukako 80 metų.

Tais metais Adelės Dirsytės 
mirties 48-tosios metinės Kaune 
buvo paminėtos rugsėjo 28 d. 
šv. Mišių auka arkikatedroje ir 
konferencija, kurioje praneši
mus apie ją ir jos maldaknygę 
pateikė kun. dr. Artūras Jagela- 
vičius, kun. dr. Kęstutis Trima
kas, kun. Robertas Grigas ir 
Domas Akstinas.

Ateitininkų prašymu ir para
ma išeivių vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, pastoraciniu 
laišku paskatino visas JAV ir 
Kanados lietuvių kilmės para
pijas (jų yra arti šimto) birželio 

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

mėnesį ar kitu laiku pamokslais 
ir maldos vajumi supažindinti 
savo bendruomenes su Adele 
Dirsyte ir jos pasaulyje paplitu
sia maldaknyge. Į šį paskatinimą 
atsiliepė bent kai kurios parapi
jos. Kun. Algirdo Palioko, SJ, 
vadovaujama lietuvių misija Le- 
monte panaudojo biuletenį pla
čiau supažindinti bendruomenę 
su šia Sibire nukankinta lie
tuvaite. Cicero parapijoje birže
linių išvežimų minėjime kun. 
Kęstutis Trimakas apibūdino ją 
kaip apaštalę tarp Sibire kalintų 
lietuvaičių. Los Angeles ateiti
ninkų pakviestas į metinę šventę 
jaunimui, jis nurodė ją kaip ki
tiems pasiaukojantį pavyzdį, o 
Nekaltojo prasidėjimo kongre
gacijos seserų rėmėjų metiniame 
susirinkime Marquette Parko 
parapijoje jis palygino Adelės 
Dirsytės ir palaimintojo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio gyveni
mą, veiklą ir šventumo dvasią.

Vyskupo Juozo Kaunecko 
pritarimu pakviestas lapkričio 
15 d. kun. K. Trimakas plačiau 
supažindino Panevėžio visuo
menę su Adele Dirsyte, o kitą 
dieną - su josios dvasingumu 
gilesniu dvasiniu gyvenimu su
sidomėjusius tikinčiuosius kon
ferencijoje Tėvų marijonų na
muose.

JAV Lietuvių bendruome
nės religinių reikalų vicepirmi

“Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai” monografijos sutiktuvėse Kaune 
2003.XI.28. Veikalo sudarytojas dr. Mindaugas Bloznelis (kairėje) ir 
veikalo turinį bei vertę aptaręs kun. dr. Kęstutis Trimakas

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

DARATA JANKŪNIENĖ
2003 m. gruodžio 25 d. Kaune baigė savo 

žemiškąsias kančias.
Gimė 1910 m. kovo 26 d. 1971 m. iš Lietuvos atvyko pas 

savo vyrą Albertą į Kanadą. Buvo ilgalaikė Hamiltono lie
tuvių pensininkų choro narė ir pirmininkė. Gyveno “Ramby- 
no” name. 1996 m. gegužės mėn. kartu su vyru grįžo į 
Lietuvą.

Liūdi sūnus Rimantas su šeima

ninkės sės. Margaritos Bareikai
tės rūpesčiu buvo išplatinti ir 
išparduoti visi išeivijai skirti A. 
Dirsytės monografijos egzemp
lioriai.

2003 metais ateitininkai ir 
toliau vykdė savo užmojį: rinko 
parašus peticijai ieškoti ir per
gabenti A. Dirsytės palaikus iš 
tolimojo Sibiro į Lietuvą.

ALTos pirm. adv. Sauliaus 
Kupriaus iniciatyva buvo iš
spausdinta trumpa Kęstučio Tri
mako parašyta Adelės Dirsytės 
biografija anglų kalba A Voice 
from Siberia: Adelė Dirsytė's 
Struggle Against Tyranny.

2003 metams baigiantis su 
populiaria katalikų amerikiečių 
knygų leidykla “Our Sunday Vi
sitor” buvo pasirašyta sutartis 
išleisti naują Sibiro tremtinių 
maldaknygės laidą anglų kalba.

Šie surinkti faktai ir rengi
niai tiek Lietuvoje, tiek išeivijo
je rodo, kad sukaktuviniais 2003 
metais buvo stengtasi vis pla
čiau ir giliau supažindinti tiek 
tautiečius, tiek kitataučius su 
Sibiro kankine, kandadate į pa
laimintąsias, Adele Dirsyte. Rei
kia tikėtis, kad ji netrukus bus 
paskelbta palaimintąja, o lietu
vių tauta vis labiau ja susidomės 
ir ją priims kaip užtarėją dangu
je ir nuostabaus šventumo sek
tiną pavyzdį žemėje.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Miško kirtėjų brigada. Medžius kirto esant 40°. Taišetas-Ozerlagas 030-sis lageris, 1954 m.

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

iWFBrWHigin

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

Alan D. Macdonald 
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“Laisvės kovos Anykščių krašte"
Tai žinynas, kuriame atsispindi ištisas dešimtmetis 

partizanų kovų su okupantais

Saują spindulių atnešusi
Poetės Janinos Degutytės 75-mečiui. Jos eilėraščiai anglų kalba. Vertė 

dr. Gražina Marija Slavėnas
IRENA SKOMSKIENĖ

Degutytės poeziją yra labai 
sunku perteikti kitos kalbos se
mantinėje erdvėje, nes joje slypi 
daug subtilių niuansų, kylančių 
iš archainių lietuvių kalbos klo
dų. Rimvydas Šilbajoris

Lietuvos rašytojų sąjungos 
salėje Vilniuje 2003 lapkričio 
24 įvyko literatūrinis-muzikinis 
vakaras, skirtas įžymios lietuvių 
poetės Janinos Degutytės (1928- 
1990) atminimui. Pilna salė jos 
poezijos mylėtojų, kolegų ir bi
čiulių turėjo malonumą vėl iš
girsti skambant jos nuostabias 
eiles iš rinkinių: Ugnies lašai, 
Ant žemės delno, Pilnatis, Anti
gone, Šiaurės vasaros ir 1.1.

Aktorės Birutės Marcinke
vičiūtės skaitomi abiem kalbom 
poetės posmai ir įdvasintos into
nacijos aktorės Leonavičiūtės 
balse kerėte kerėjo klausytojus, 
o muzikos intarpai, ypač M K. 
Čiurlionio kūriniai (atliko pia
nistas Rokas Zubovas) įstabiai 
papildė meditacinio tipo nuotai
kas.

Įžanginį žodį tarusi literatū
ros kritikė ir J. Degutytės poezi
jos tyrinėtoja prof. Viktorija 
Daujotytė akcentavo vertimo į 
anglų kalbą svarbą mūsų infor
macinėje visuomenėje. Pasi
džiaugusi, jog tai pirmasis anglų 
kalba pasirodęs J. Degutytės ei
lių rinkinys gal nebus paskutinis - 
profesorė gražiai įvertino ling- 
vistės ir kultūrų istorikės Graži
nos Marijos Slavėnienės (gyve

AtA
SIMONUI KAKNEVIČIUI 

mirus Lietuvoje,
broliui kun. klebonui KAZIMIERUI KAKNEVIČIUI 
reiškiame gilią užuojautą-

Londono Šiluvos Marijos parapijos parapijiečiai
ir komitetas

Brazilijos “Palangos” skautai ir skautės, švęsdami 30-čio veiklos 
sukaktį su Brazilijos ir Lietuvos vėliavomis įžengia šventovėn, kur 
dalyvavo pamaldose Sao Paulo mieste 2003.XI.15 Nuotr. A. Rudžio

nančios Buffalo, NY,) darbą.
Skaitytojai turėjo malonumą 

įsigyti naują knygą. Nors virše
liai kuklūs, pilki, bet turinys - 
lyg pilkos lakštingalos giesmė. 
Mums tai svarbiausia, nes čia 
alsuoja poetės širdies tonais ap
dainuota Lietuva - saulės ir pa
sakų kraštas:
Tu - mažutė, tu telpi visa 
[Čiurlionio karalių delnus... 
Tu - riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo.

So delicate, you could easily fit 
Into the palm of a Čiurlionis ’ 

king.
On the table of a feasting world, 
You are our daily slice of bread.

Impresionistinės gamtos ir 
žmogaus spalvos ypač jaudina 
eilėraštyje Be gaidų:

Ir žaidimams žodžių nerandu... 
Vėjau, vėjau, už mane paliudysi: 
Medis nedainuoja iš gaidų, 
Apsipylęs lietumi ir liūdesiu...

I find no words for games.
The wind be my witness: 
A tree does not sing from a score 
Submerged in grief and rain.

Čia verta pasigrožėti ne tik 
poetės, bet ir vertėjos muzika
laus skambėjimo ritmu, melo
dingumo dvelkimu iš kiekvienos 
frazės, lyg kūrybinio prado na
tūraliu išsiskleidimu. Ir tokių 
posmų kupina visa knyga, nes 
lietuvių moterys iš prigimties 
sugeba klausti upes “kur tu?”, o 
praradimo skausme mąstyti “ko

kiu žolynu išdygsi?” “Kokiu at
sibusi vėju?”, “melstis į žvaigž
dę ir žolę”, pasislėpti pasakoj, iš 
laukinės obels žiedų pasisiūti 
suknelę su eglės adata...

Taigi mylima mūsų kartos 
poetė Janina Degutytė - soviet
mečio Pelenė arba lietuviškoji 
Antigonė - nuo šiandien galės 
kalbėti į užsienio tautiečių skai
tytojų širdis. Būtent todėl padė
kos žodį vertėjai M. G. Slavė
nienei tardamas Lietuvos rašyto
jų leidyklos vadovas Valentinas 
Sventickas pabrėžė, jog jam ne
gaila laiko praleisto prie šios 
knygos parengimo spaudai. Pa
rodęs laiškų su vertėja dėžutę (o 
jų nemažas pluokštas - tikslini
mai, variantai, tobulinimai ir t.t.) 
pasidžiaugė rezultatu - knyga.

Rimvydo Šilbajorio nuomo
ne, “Dr. M. G. Slavėnienei pa
vyko perprasti ir išsaugoti origi
nalo semantines bei emocines 
subtilybes ir išreikšti jas angliš
kai. Vertėja ne tiek stengėsi lek- 
sinį darinį pakeisti kitu leksiniu 
dariniu, kiek potekstę perteikti 
potekstė, kurt yra suvokiama 
kaip emocinis išgyvenimas. Tai
gi ir lietuviškai, ir angliškai eilė
raščiai skamba, tai vertėjos nuo
pelnas”.

Tikiuosi, kad anglakalbiam 
ir mūsų tautiečių jaunimui ši 
knyga bus geresnis Lietuvos 
gamtos ir žmonių pasaulėjautos 
vadovėlis nei daugybė enciklo
pedijos tomų apie Lietuvą. O 
mums, Lietuvos lietuviams, bus 
malonu žinoti, kad J. Degutytės 
poezijai atsivers tarptautiniai 
horizontai, nes lietuvė - moteris 
- poetė turi ką pasakyti visam 
pasauliui. Gal kiek ir pavėluotai.

Tik šviečia - kaip priekaištas 
droviai

Nepaliesta dar - žvaigždė 
Tik prisilieskite prie jos.

And then, like a reproach, 
still untouched, emerges a star.

Janina Degutytė, POEZIJA/- 
POEMS. Lietuvių ir anglų kal
bomis. Atrinko ir vertė, selec
ted and translated M. G. Slavė
nas. Įvadas/lntroduction Rim
vydas Šilbajoris. Lietuvos ra
šytojų sąjungos leidykla. Li
thuanian Writers Union Publi
shers. (K. Sirvydo 6, LT-2000 
Vilnius). Vilnius, 2003..

Savaitė L
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Migracijos departamento spren
dimą, kaip pažeidžiantį jo teises 
bei tarptautinių sutarčių reikala
vimus.

“Valdžios elektroniniai 
vartai”

Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto (IVPK) prie 
vyriausybės užsakymu sukurti 
“Valdžios elektroniniai vartai” 
jau prieinami internete trimis 
adresais, praneša ELTA/LGTIC. 
Tai yra www.enaslaugos.lt. 
www.govonline.lt.www.evaldzia.lt. 
Šiuose interneto vartuose patei
kiamos šiuo metu valstybinių 
institucijų teikiamos viešosios 
elektroninės paslaugos ir infor-

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet 
jos negali išparceliuoti žmogiško
jo gyvenimo - tai padaro tik ig- 
norancija. CHARLES LILLARD

KAZYS BLAŽEVIČIUS

A. Baranausko ir A. Žu
kausko-Vienuolio memorialinio 
muziejaus darbuotojai išleido 
antrą laidą žinyno Laisvės kovos 
Anykščių krašte 1944-1954 m.

Žinyno įvade rašoma: “(...) 
Iš viso vardyne minima 2017 
asmenų. Iš jų - 1410 partizanų. 
Daugiau kaip pusė iš jų žuvo 
kovose su okupantais ir lage
riuose. {'žinyną neįtraukti apie 
500 rajone nužudytų civilių 
asmenų. Iš jų apie 200 nužudė 
sovietiniai okupantai bei jų tal
kininkai, kitų žuvimo aplinky
bės nėra žinomos. (...)

1944-1954 m. mūsų rajone 
žuvo daugiau kaip 2000 
asmenų. (...)”

Anykščių krašte laisvės gy
nėjai į kovą su okupantais įsi
jungė vieni iš pirmųjų, vos tik 
bolševikų daliniai antrą kartą 
įsibrovė į Lietuvą. Okupacijos 
pradžioje tikroji valdžia kaime 
priklausė partizanams. Kovai su 
partizanais buvo suorganizuoti 
stribų būriai. Netrukus paaiškė
jo, kad tautos atplaišos visiškai 
nepajėgios kovoti su visos tau
tos remiamais partizanais. Tada 
į kovą su partizanais okupantai 
metė reguliarios kariuomenės 
dalinius, kurie jau buvo palaužę 
hitlerinės armijos nugarkaulį.

Antrame skyriuje Lietuvos 
partizanų judėjimas Anykščių 
krašte rašoma apie partizanų pa
dalinius - rinktines, kuopas, bū
rius - Anykščių krašto valsčiuo
se. Be to, tame skyriuje sužymė-

Švenčionių kultūros centro kapela “Kaimynai”. Iš k.: Vytautas Stun- 
žėnas (smuikas), Zenonas Činčikas (smuikas), Pranas Kurila (cimbo
lai), Donatas Lemešius (bajanas) Nuotr. St. Tumėno

Įžengus į naujuosius metus
AURELIJA M. 

BALASAITIENĖ
Atšventėme Naujųjų metų 

sutikimą su šampano taurėmis ir 
linkėjimais. Šiame žemyne nuo 
seno yra įsesenėjusi tradicija 
nauju metų proga šalia tradici
nių laimės linkėjimų, daryti atei
ties pažadus. Užsienio lietuvių 
visuomenė, gyvenanti savo nau
jų tėvynių aplinkoje, ar tai būtų 
JAV, Kanada, Australija ar kiti 
kraštai, seka savo gyvenamo 
krašto pavyzdžiu, paprastai įsi
gijus naujos tėvynės pilietybę. 
Naujų metų proga pareikšti lin
kėjimai ir pažadai privalo ribotis 
toli nuo tėvynės gyvenančių 
žmonių idealais, išlaikyti savo 
tautinį charakterį, išauginti nau
jas kartas Lietuvos meilės dva-

ietuvoje 
macija gyventojams bei verslo 
subjektams.

Verslui siūlomos paslaugos 
ir informacija apie darbuotojų 
paiešką ir įdarbinimą, finansavi
mą ir paramą verslui, įmonių 
mokesčius, registravimą, parda
vimą ir uždarymą, tarptautinę 
prekybą ir ryšius, leidimus ir 
pan. Gyventojams pateikiama 
informacija apie aplinkos apsau
gą, asmens dokumentus, būstą, 
darbą, imigraciją, komunalinius 
patarnavimus, transportą ir kt.

IVP komitetas kartu su Vi
daus reikalų ministerija norėtų 
įvertinti, ar viešosios paslaugos 
yra teikiamos efektyviai, reika
lui esant procedūras taisyti. Nu
matoma šiuose interneto var
tuose įdiegti trijų keturių lygių 
asmens tapatybės nustatymo sis
temą, kad gyventojai bei verslo 
subjektai galėtų lengvai prieiti 
prie viešųjų paslaugų. RSJ 

ti ir valsčiuose vykusių svar
biausių kovinių įvykių chrono
loginiai sąrašai.

Trečiame skyriuje Partizanų 
būriai, veikę Anykščių krašte 
įvardijama ten veikusių partiza
nų būrių sudėtis. Krašte veikė 
šie būriai: A. Morkūno-Plieno, 
Aitvaro, Aro, Aro būrio Liūto 
rinktinė, Aušros, Čigono, Dra
gūno, Girininko, Herkaus, Ja
guaro, Jauniaus, Kęstučio, Kir
vio, Kuprio, Lengvenio, Liūto, 
Liūto būrio Žėručio dalinys, Lo
kio, Margio, Medvėgalio, Naro, 
Patašono, Perkūno, Robinzono 
kuopa, Sakalų, Šarūno, Šmėk
los, Tauro, Tigro būrio Butagei- 
džio kuopa, Tigro būrio Jovaro 
kuopa, Traidenio, Užugirio, 
Viesulo, Vytenio, Vyčio, Žaibo, 
Žalgirio, Žolyno būrys ir Žaliojo 
rinktinė. Be to, šiame skyriuje 
pateikiama informacija apie 
valsčiuose buvusius svarbiau
sius laisvės kovų įvykius.

Šio skyriaus medžiaga pa
tvirtina, kad su okupantais ko
vojo didžioji tautos dalis, į par
tizanus ėjo ištisos šeimos. Štai 
A. Morkūno-Plieno būryje 6 
Dūdos, Čigono II (!) Simano- 
niu, Jauniaus 5 - trys seserys 
Karvelytės, Šmėklos - 5 Morkū
nai, Viesulo - 6 Budreikos, Žai
bo - 5 Vanagai, Žaliosios rinkti
nėje - 7 Tylos ir t.t.

Ketvirtame skyriuje Anykš
čių krašto partizanai, ryšininkai, 
rėmėjai pateiktas laisvės kovo
tojų ir jų bendražygių vardinis 
sąrašas su trumpa informacija 
apie kiekvieną asmenį.

%

šia, o kasdieniniame gyvenime 
atlikti savo pareigas: prenume
ruoti lietuvišką spaudą, priklau
syti lietuviškoms parapijoms, 
jaunimą siųsti į lituanistines mo
kyklas, įjungti į lietuviškas or
ganizacijas - skautus, ateitinin
kus, sportininkus. Tolimoje pra
eityje, kai dar gyvenome pabė
gėlių stovyklose Vokietijoje, ne
paprastai svarbų vaidmenį mūsų 
gyvenime atliko jau nuo seniau 
užsienyje gyvenę lietuviai. 
Mums buvo siunčiami dovanų 
siuntiniai, sudaromi dokumentai 
ir sąlygos emigruoti į pabėgė
liams palankius demokratinius 
kraštus. Dėl to dabar turime tu
riningą užsienio lietuvių spaudą, 
lituanistines mokyklas, organi
zacijas, meno vienetus, chorus, 
šokių grupes ir lietuviškas para
pijas.

Naujų metų pradžioje pla
nuokime savo tolimesnio gyve
nimo eigą, ypatingą dėmesį skir
dami savo tautinės kilmės įsipa
reigojimams. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę yra lengva pa
laikyti santykius sujoję likusiais 
giminaičiais, su jais susirašinėti, 
jiems pasiųsti dovanų ir net juos 
aplankyti bei su džiaugsmu pa
sitikti atvykstančius. Ne paslap
tis, kad gyvename tarp dviejų 
tėvynių, todėl privalome sude
rinti ir savo veiksmus, ir savo 
jausmus abiejų tėvynių atžvil
giu. Mūsų naujos tėvynės, ar tai 
būtų JAV, Kanada ar kiti kraš
tai, mums suteikė neribotas lais
ves ir pilietines teises, todėl išti
kimybė ir jiems privalo likti mū
sų širdyse, tačiau visa tai iš mū
sų širdžių nepašalina meilės 
Lietuvai. Te naujieji metai ir to
liau ugdo mumyse ištikimybės 
ir meilės jausmus tiek mūsų nu
mylėtai Lietuvai, tiek mus pri- 
glaudusioms naujoms tėvynėms.
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Gedimino pilis Vilniuje ir naujai įrengtas keltuvas Nuotr. S. Daliaus

Prezidento vargai Lietuvoje
VYTAUTAS P. ZUBAS

Pernai teko stebėti ir kartu 
stebėtis prezidento rinkimais, 
kai liaudžiai buvo pasiūlyta išsi
rinkti vieną iš 17 kandidatų. Po 
pirmo balsavimo rato liko du: 
kadenciją baigiantis prez. Val
das Adamkus ir akrobatinio 
skraidymo meistras, trumpai bu
vęs Vilniaus meru ir ministeriu 
pirmininku, Rolandas Paksas. 
Valdantis elitas buvo tikras, kad 
Adamkus ir toliau išliks prezi
dento vaidmenyje.

Sausio mėnesį (2003) įvyko 
antras balsavimo ratas ir nugalė
toju tapo Rolandas Paksas. 
Krašte valdantieji ir Amerikos 
lietuviai buvo pritrenkti, bet il
gai negaišo. Sekančią dieną po 
inauguracijos žiniasklaida pra
dėjo gvildenti, kas ta nepažįsta
moji prezidento artimųjų tarpe. 
Išaiškino, kad tai gruzinė burti
ninkė Lena, išbūrusi jam sveika
tą ir prezidento pareigybę. Pre
zidentas ir Lena tapo pajuokų 
objektu keletui vasaros mėnesių.

Tuo tarpu nauja šluota pra
dėjo šluoti: trijuose rajonuose 
atleido vyriausius teisėjus už 
bendravimą su kontrabandinin
kais, šešis konsulatų darbuoto
jus už kyšius išduodant vizas, 
sugriežtino muitinių darbą, že
mės sklypų spekuliaciją, priver
tė paskubinti užsisenėjusių bylų, 
kaip “Mažeikių nafta” ir Wil
liams, sprendimą. Senatis iki 
šiol yra populiariausia bylai nu
traukti priežastis. Abi paminėtos 
bylos gali paliesti ne tik buvusių 
vyriausybių vadovus, bet ir pre
zidentus.

Vasara praėjo ramiai ir dar
bingai. Iš žiniasklaidos dingo ne 
tik burtininkė Lena, bet ir mili
jonu litų rinkimus parėmęs 
sraigtasparniais su užsieniu pre

Akimirka iš 1991 metų sausio 13-osios įvykių Vilniuje
Nuotr. J. Česnavičiaus

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

kiaujantis rusas Borisovas. Stai
ga spalio mėnesio viduryje sei
me išgirdom prezidentui kaltini
mus, kurių eilinis pilietis nė ne
beprisimena, ir reikalavimus pre
zidentui atsistatydinti. Nesinorė
jo tikėti rimtų vyrų, partijų va
dovų naivumu kelti tokius reika
lavimus. Prezidentūra akciją pa
vadino “šliaužiančiu perversmu”.

Žurnalistas Vidmantas Va- 
liušaitis, TV laidoje pristatytas 
kaip dienraščio Draugas atsto
vas, prilygino 1926 metų per
versmui. Ir tada buvęs išrinktas 
“ne tas” prezidęntas, ir jį nušali
no dešiniųjų jėgų koalicija, kal
tindama prezidentą vedant šalį į 
Maskvą. Mano karta užaugo tuo 
tikėdama ir tautos vado globo
jama. (domu, kuri iš trijų šį per
versmą ruošusių partijų laimėju
si nurungtų kitas dvi.

Iš seiinūnų sudaryta komisi
ja rado prezidentą net šešiais at
vejais nusikaltusį ir pasiūlė atsi
statydinti. Tą patį pradėjo siūlyti 
ne tik vyriausybės ir visuome
nės vadovai, bet net ir aukštieji 
Bažnyčios hierarchai. Tačiau 
kietas žemaitis, savo laiku pro 
patiltes skraidęs, nesiruošia to 
padaryti. Įvyko keletas demons
tracijų prie prezidentūros už ir 
prieš Paksą, nė viena nesutrau
kusi daugiau kaip 3-4 tūkstan
čius žmonių. Lygios jėgos ats
kleidė dvi Lietuvas: turtingus 
bei dirbančius didmiesčius ir 
nuskurdusį kaimą ir miestelius, 
kuriems prezidento retorika tei
kia kibirkštėlę vilties. Teko su
daryti kitą komisiją, šį kartą iš 6 
teisėjų ir 6 seimo narių, kuri sa
vo sprendimą pateiks vidury va
sario. Neapgalvotai valdžios sie
kiančių nestiprių partijų pradė
tas priešrinkiminis vajus gali 
pasiekti Europos sąjungos parla
mento ir teismo koridorius.

http://www.enaslaugos.lt
http://www.govonline.lt
http://www.evaldzia.lt
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® LAISVOJE TEVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
JŪRININKAI KALĖJIME
Ilgiau kaip pusmetį Floridos 

miesto Tampa kalėjime laikomi 11 
Lietuvos jūrininkų, dirbusių Pana
mos laive “Yalta”. Jie JAV parei
gūnų įtariami gabenę pusketvirtos 
tonos narkotikų. Lietuvos seimo 
narys Vaclovas Stankevičius jūri
ninkų šeimas informuoja apie suim
tiesiems teikiamą teisinę pagalbą 
bei proceso pokyčius. Kaip skelbia 
LGTIC, sausio 9 d. jie sužinojo, 
kad jūrininkai bus teisiami tik ge
gužės mėnesį. Prieš Naujuosius 
metus juos aplankė Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušackas. 
Jis po susitikimo pabrėžė, kad jūri
ninkai yra profesionalai, pareiškę 
nieko neturėję bendra su gabentu 
kroviniu. Ambasadorius pareiškė 
JAV valstybės departamentui pro
testą dėl Lietuvos piliečių teisių pa
žeidimo ikiteisminio tyrimo metu.

MIRĖ SIGNATARAS
Lietuvos Aukščiausios tarybos 

-Atkuriamojo seimo narys, 1990 m. 
Kovo 11 -osios Akto signataras Pet
ras Poškus mirė 2004 m. sausio 5 
d., eidamas 69-uosius metus. Gi
męs 1935 m. gruodžio 15 d., 1978 
m. baigęs Lietuvos žemės ūkio aka
demiją, buvo žemės ūkio ekono
mistas organizatorius. Buvęs Lietu
vos kultūros fondo Biržų rajono 
skyriaus nariu, “Žalgirio” savano
riškosios sporto draugijos Biržų ra
jono tarybos pirmininko pavaduo
toju. I seimą jis buvo išrinktas Pa
biržės rinkiminėje apygardoje Bir
žų rajone. Paskelbus Nepriklauso
mybės atkūrimąjis dirbo Aukščiau
siosios tarybos Agrarinėje komisi
joje. Jis buvo žinomas iš aktyvaus 
dalyvavimo diskusijose apie esmi
nę reformą - rinkos ūkio formavi
mo raidą. Laidotuvės įvyko Vil
niuje sausio 7 d.

KOVO 11 KELS TRISPALVĘ
Lietuvos vyriausybė nustatė, 

kad Lietuvos valstybės vėliava iš
keliama prie valstybės ir savivaldy
bių institucijų bei kitų įstaigų, įmo
nių, organizacijų pastatų ir namų ne 
tik Vasario 16-ąją, bet ir Kovo 11- 
ąją. Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
nutarime ši data įtraukta į šį valsty
bei reikšmingų dienų sąrašą: sausio 
1-oji - Lietuvos vėliavos diena, 
sausio 13-oji - Laisvės gynėjų die
na, vasario 24-toji - Estijos nepri
klausomybės diena, birželio 14-oji 
- Gedulo ir vilties diena (su gedulo 
ženklu), birželio 15-oji - Okupaci
jos ir genocido diena (su gedulo 
ženklu), liepos 6-oji - Valstybės 
(Lietuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo) diena, liepos 15-oji - 
Žalgirio mūšio diena, rugpjūčio 23- 
oji - Juodojo kaspino diena (su ge
dulo ženklu), rugpjūčio 31-oji - 
Laisvės diena, rugsėjo 23-oji - Lie
tuvos žydų genocido diena (su ge
dulo ženklu), spalio 25-oji - Kons
titucijos diena, lapkričio 18-oji - 
Latvijos nepriklausomybės diena, 
lapkričio 23-oji - Lietuvos karių 
diena.

PENSIJA UŽ KRAUJO AUKĄ
ELTA/LGTIC žiniomis, Lie

tuvoje populiarėja neatlygintinas 
kraujo paaukojimas (“donorystė”). 
Statistika rodo, jog 2002 metais do
norai davė kraujo 81,700 kartų. Iš 
r

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

i Žmonės, kurie atjaučia kitus

| Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

jų mokamai - 73,800, nemokamai 
- 4,500 kartų. 2001 m. be atlygio 
donorai kraują davė 2,800 kartų. 
Prieš 5 metus priimtame vyriausy
bės nutarime “Dėl garbės donoro 
vardo suteikimo tvarkos patvirtini
mo” nustatyta, kad ne mažiau kaip 
40 kartų nemokamai davusiam 
kraujo ar 200 kartų - plazmos ir ne 
mažiau kaip 10 metų aktyviai daly
vavusiam nemokamos donorystės 
veikloje, suteikiamas Garbės dono
ro vardas. Asmuo, kuriam suteiktas 
šis vardas, turi teisę gauti valstybi
nę 552 litų (pirmojo laipsnio) arba 
276 litų (antrojo laipsnio) pensiją. 
Sveikatos apsaugos ministerija dar 
nėra pasiūliusi nė vieno kandidato 
tokiai pensijai gauti. Aiškinama, 
jog tokių kandidatų dar negali būti, 
nes atskaitos tašku, nuo kurios skai
čiuojama nemokamos donorystės 
veikla, laikomi 1996 m. O kraujo 
galima duoti tik 4 kartus per metus 
moterims, 5 kartus per metus - 
vyrams.

GELBĖS“ALYTAUS 
TEKSTILĘ”

Lietuvos vyriausybė sausio 14 
d. pritarė sunkią finansinę padėtį iš
gyvenančios “Alytaus tekstilės” 
veiklos gaivinimo įstatymo projek
tui. Jame numatomos mokesčių 
lengvatos (iki 2005 m. gegužės ke
tinama atidėti gyventojų pajamų 
mokesčio, valstybinio socialinio 
draudimo įmokų mokėjimus). Jei 
12.5 mln. litų paskolos, suteiktos 
valstybės vardu, pagal naująjį įsta
tymą būtų kapitalizuojamos, bend
rovės įstatinio kapitalo dalis, ten
kanti valstybei, padidėtų apie 13% - 
iki 24.8%. Bendrovė laukia, kada 
pasibaigs teisminiai ginčai su 
47.31% jos akcijų turinčia Hong- 
kongo firma “Asian Interests Limi
ted” ir jos akcininke taps valstybė, 
ketinanti investicijoms per dvejus 
metus skirti apie 10.5 mln. litų. Ne
suteikus galimybės veiklos gaivini
mui ir nutrūkus “Alytaus tekstilės” 
veiklai, biudžetų pajamos vien dėl 
bendrovės mokamų mokesčių kas
met sumažėtų daugiau kaip 23 mln. 
litų. Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
seimo Liberalų ir centro frakcijos 
seniūno Eligijaus Masiulio teigimu, 
išskirtinų sąlygų suteikimas yra ne
atsakingas elgesys, kurį apmokės 
mokesčių mokėtojai. Bendrovės 
gelbėjimas kainuos 35 mln. litų.

DINGO $5 MILIJONAI
Egipto verslininkas Hamed El- 

Sayed Nawar (“Nawar Internatio
nal Trading Agency”) per Lietuvos 
“Snoro” banką buvo susitaręs dar 
2002 m. su Italijos pirkėju Luigi 
Meneghini dėl pateiktų prekių ap
mokėjimo $5 milijonų dolerių su
ma. “Snoro” bankas užtikrinęs, kad 
$50 mln. buvo italo sąskaitoje, ta
čiau patvirtinimo dokumentai, pasi
rodo, banko pasirašyti suklastotais 
parašais. Banko valdybos pirminin
ko pavaduotojas R. Vaitiekūnas 
Lietuvos rytui teigęs, jog jokių do
kumentų nepasirašęs. Pradėtas vi
daus tyrimas, ir kreiptasi į policiją. 
Egiptietis pasisamdė advokatą Lie
tuvoje ir padavė banką į teismą dėl 
patirtų nuostolių. Įtariama, kad tai 
“tarptautinė afera” - bandymas iš 
banko gauti milijonus dolerių. H. 
Nawar nerodo dokumentų origina
lo, vengia susitikimų. Kaip rašo 
Lietuvos rytas (2004.1.12), italas 
“L. Meneghini retkarčiais apsilanko 
Lietuvoje ir teisėsaugininkų yra pri
skiriamas prie prieštaringai vertina
mų žmonių, turinčių ryšių su italų 
mafija". RSJ

DF/VIby' FOUR SEASONSIxJZZrln^, REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: angie@-angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com
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Keletas “Vėtros” grupės šokėjų iš New Haven po pasirodymo Worchester’y, MA Nuotr. R. Cappelo

New Haven, CT
ŠOKIŲ GRUPĖ “VĖTRA” . 

Jau 20 metų New Haven miesto ir 
apylinkių lietuviai džiaugiasi šokių 
grupės “Vėtra” tautiniais šokiais. Ši 
grupė buvo įsteigta 1983 m. New 
Havene. Įsteigti paskatino noras da
lyvauti VII Lietuvių tautinių šokių 
šventėje 1984 m. Klyvlande. Dau
guma grupės pradininkų buvo lietu
vių kilmės suaugusieji. Pirmoji šo
kių mokytoja buvo Rūta Mickūnas, 
kuri paruošė pirmuosius šios grupės 
šokius. Nuo 1987 m. šokių vadovė 
- Vaiva Vėbraitė. Jau keleri metai 
jai talkina Nancy Pavasauskas, kuri 
taip pat moko šokti ir yra grupės 
administratorė.

“Vėtra” daugiausia atlieka lie
tuvių liaudies šokius, sukurtus su
augusiems. Keletą šokių yra paruo
šę jaunimui ir studentams. Grupė 
šoko VIII Lietuvių tautinių šokių 
šventėje 1988 m., Hamiltone, Ont.; 
IX šokių šventėje Čikagoje 1992 
m., XI Tautinių šokių šventėje To
ronte, 2000 m. 1994 m. “Vėtra” 
dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventėje Vilniuje.

“Vėtra” aktyviai dalyvauja ir 
New Haven kultūriniame gyveni
me. Ji skleidžia lietuvių kultūrą, 
šokdama tautinius šokius įvairiuose 
koncertuose, meno festivaliuose. 
“Vėtra” yra unikali tuo, kad joje šo
ka šeimomis. Daug metų grupėje 
šoka Vaivos Vėbraitės vyras James 
Gustys, sūnus Sirvydas, Diana 
Merkevičiūtė-Cappello ir jos vyras 
Richard Cappello, Annete Bele
vich, Barbara Vilčinskaitė-Schmidt, 
Žydrūnas Gimbutas, Genutė Stri- 
maitytė-Valenti, Juozas Karmuza ir 
jo žmona Daiva, Vaiva Gelažaus- 
kaitė ir jos tėvas Algimantas Gela- 
žauskas. 

2001 m. “Vėtra” pasipildė nau
jais nariais: Živile Macinskaite, 
Sigita Šimkuviene. 2003 m. “Vėt-

Du kanadiečiai, susitikę Vilniuje - Giedra Paulionienė, PLB valdybos 
narė švietimui, Romas Vaštokas, PLB valdybos narys kultūrai

PRANEŠIMAS “TALKOS” NARIAMS

LIETUVIŲ KREDITO U'T’ĄT TZ 
KOOPERATYVO

VALDYBA PRANEŠA, KAD 2003-SIUS METUS UŽBAIGĖ SU GERU
PELNU IR DALĮ TO PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS:

* TAUPYTOJAMS išmokėjo 22% papildomų palūkanų už visas taupymo sąskaitų 
palūkanas, kartu su RRSP ir RRIF sąskaitomis prirašytas iki metų pabaigos.

+ SKOLININKAMS sugrąžino 12% palūkanų už palūkanas, sumokėtas "TALKAI" 
iki metų pabaigos.

* PAPILDOMAI prie sugrąžintų palūkanų visiems nariams dar yra prirašyta po dvi 
50 dol. vertės "patronage" akcijas (šėrus).

* LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS paremti valdyba per 2003 metus paskyrė ir 
išmokėjo jaunimui, mokykloms ir spaudai $44,800.00 dol.

“TALKOS" valdyba nutarė šaukti metinį narių susirinkimą 2004 m. vasario 28, 
šeštadienį, 4 v.p.p. Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO “TALKA” VALDYBA

rą” papildė grupė studentų, kurie 
dirba ir studijuoja: Jurgita Mocku
tė, Irina Chanko, Laura Žilytė, Ro
landas Kaulevičius. Tais pačiais 
metais į grupę įsijungė Rasa Mor- 
kevičiūtė, Linas Stašaitis, Stan Ro
sen.

2003 m. “Vėtra” aktyviai daly
vavo kultūriniuose renginiuose Ko
nektikuto ir Massachusetts valstijo
se. Šoko Naujosios Anglijos Vyčių 
kultūriniame renginyje Meno mu
gėje, Hartforde surengtame Hal- 
loveen vakare, Bridgeporto ir New 
Haveno vyčiams.

Sigita Šimkuvienė

Edmonton, Alta.
MŪSŲ ŠIMTAMEČIAI. Ne

gausi KLB apylinkė proporcingai 
vertinant turi nemažą skaičių ilgą 
amžių išgyvenusių vyrų ir moterų. 
Tai mūsų lietuviški ąžuolai. Vienas 
iš jų - Zenonas Garbenčius - at
šventė 102 metų sukaktį. Juozas 
Bendoraitis, gretimame Leduc 
miestelyje - 100 metų. Pastarasis, 
su žmona Annie, buvo plačiai apra
šytas 2000 metų vasario mėn. Wes
tern Catholic Reporter savaitraštyje 
kaip ilgiausiai gyvenanti vedusių 
pora (74 metus) Edmontono arki
vyskupijoje. Annie mirė 2002 m., 
išgyvenusi 99 metus. Šiuo metu iš 
moterų tarpo Edmontone 100 m. ar
tėja Kazimiera Kirdeikienė.

FILOMENA KANTAUTIE- 
NĖ-MASIOKIENĖ, ilgus metus 
buvusi veikli KLB narė, praeitų 
metų gruodžio 14 d. artimų gimi
nių, draugų bei tautiečių tarpe at
šventė 90-tąjį gimtadienį. Pobūvis 
įVyko Lietuvių Namuose vadovau
jant Marytei Gudjurgienei bei talki
nant dukterinis Rūtai ir Dainai. 
Gražiai papuoštoje salėje, ant sko
ningai paruoštų stalų, prie sunešti
nių ir Elenos Papley specialiai pa
gamintų valgių, oficialią dalį malda 
bei trumpu įžanginiu žodžiu pradė-

jo Eileen Kadis. Visų Edmontono ir 
apylinkės lietuvių vardu sveikino 
KLB Edmontono apylinkės pirm. 
K. Žolpis. M. Gudjurgienė, pridė
dama humoro, nušvietė Filomenos 
išgyventą laiką nuo studentės dienų 
Dotnuvos Žemės ūkio akademijoje, 
kai kuriuos įvykius išeivių stovyk
loje, na ir įsikūrimo pradžią bei to
limesnę gyvenimo eigą Edmontone, 
taip pat protarpius, praleistus JAV. 
Jaukiai, bendrai, pabuvota klausan
tis kalbų, besidalinant tarpusavio 
įspūdžiais; buvo taip pat gera proga 
pasveikinti sukaktuvininkę asme
niškai bei vienas kitą su artėjančio
mis šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventėmis. J.P.

Hamilton, Ont.
Parama Vasario 16 gimnazijai. 

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relio nr. 13-14 Hamiltono vadovas 
Stasys J. Dalius surinko iš narių- 
rėmėjų įnašus už 2004 metus. Su
mokėjo po $20: J. Kažemėkas, R. 
Rožanskas, P. Styra; po $25: P. Ka
nopa, Juoz. Kažemėkas, J. Krišto
laitis, E. Lesevičienė, dr. B. Vidu
giris; $30: M. Jonikas; po $40: K. 
Gudinskas, T. Mureika; po $50: J. 
Astas, J. Blekaitis, P. Sakalas, F. 
Venckevičienė; $100: J. Gedrimie- 
nė; po $250: E. Kronienė, St. Da
lius; $7,546.80 aukojo Leonas Kli- 
maitis.

Naujai į rėmėjų eiles nuo pra
eitų metų įsijungė Jadvyga Gedri- 
mienė. kurios pavardė liko tais me
tais nepaskelbta. Tuo būdu dabar 
būrelį sudaro 19 narių-rėmėjų. Su
rinkti pinigai iš narių-rėmęjų įnašų 
$8,641.80 sausio 19 d. įnešti į gim
nazijos sąskaitą “Talkoje” persiun
timui Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje. Nuo būrelio įsteigimo (1965 
m.) per 40 metų surinkta ir išsiųsta 
Vasario 16 gimnazijai paremti 
$107,059.30.

Nuoširdžiai dėkoju būrelio na- 
riams-rėmėjams, kurie pastoviai jau 
ilgus metus prisideda prie Vasario 
16 gimnazijos išlaikymo. Neturiu 
tinkamų žodžių padėkoti Leonui 
Klimaičiui, kuris kasmet tokia di
dele auka prisideda prie gimnazijos 
paramos. Nors gyvendamas Ameri
koje, bet užaugęs Hamiltone, gim
naziją baigęs pas lietuvius pranciš
konus Kennebunkport, Maine, o 
universitete įsigijęs du akademinius 
laipsnius, visą laiką nenutolsta nuo 
lietuviškų reikalų remdamas įvairią 
lietuvių veiklą tūkstantinėmis su
momis. Ačiū jam!

Vasario 16 gimnazijoje šiais 
mokslo metais mokosi 197 moki
niai: 100 lietuvių ir 97 vokiečiai. 
Vokietijos valdžia neremia gimna
zijos, tik Švietimo ministerija duo
da paramą pagal mokinių skaičių. 
O mokinių bendrabutį, kuris visas 
užpildytas lietuviais mokiniais, 
reikia patiems išlaikyti, todėl aukos 
ir toliau labai reikalingos.

Stasys J. Dalius,
būrelio vadovas

JA Valstybės
Lietuvių klubo kultūros bū

relis, St. Petersburge, FL, savo se
zoninę veiklą pradėjo 2003 m. 
gruodžio 16 d. popiete klubo patal
pose. Joje germanistė A. Druk- 
teinienė plačiai apibūdino rašytojo 
Goethe veikalą Faustas. Mat St. 
Petersburge gyvenantis J. Švedas šį 
veikalą išvertė į lietuvių kalbą ir 
2002 m. išleido Lietuvoje. Paskaiti
ninke, kalbėdama apie Faustą, kaip 
tik vartojo šios laidos ištraukas. 
Taipgi ištraukas skaitė būrelio na
rės: J. Giedraitienė, A. Kamiene, R. 
Mastienė ir D. Mažeikienė. Popie
tėje dalyvavo ir J. Švedas, papasa
kojęs apie sunkumus verčiant išaus
tą. Popietės pabaigoje pasivaišinta 
kavute ir skanumynais.

“Saulės” lituanistinės mo
kyklos mokiniai prieš Kalėdas šia
me lietuvių telkiny gruodžio 14 d. 
Lietuvių klubo patalpose atliko ka
lėdinę programą, kurią stebėjo apie 
200 žiūrovų. Mažieji scenoje gie
dojo kalėdines giesmes, deklamavo 
eilėraščius, šoko šokius, susilaukę 
šilto publikos įvertinimo. Apie Ka
lėdų papročius skaitė J. Ankas. 
Giedojimui akordeonu pritarė mo
kytoja A. Varkalienė. Pasirodė Ka
lėdų senelis su nemažu dovanėlių 
maišu, pasveikinęs ir apdovanojęs 
vaikučius. Po programos klubo ma
žojoje salėje vaikai buvo pavaišinti. 
Šiai lituanistinei mokyklai vado
vauja LB St. Petersburgo apylinkės 
valdybos pirm. V. Meiluvienė, pa
dedama mokytojų A. Varkalienės, 
D. Danos ir V. Kazlauskaitės-Mik- 
lowisz. {Lietuviu žinios, 330 nr.)

Lenkija
Lenkijos seimo Tautinių ma

žumų komisijos narė I. Novacka po 
Lietuvos ir Lenkijos seimų atstovų 
apsilankymo Vilniaus lenkiškose ir 
lietuviškose mokyklose Balstogėje 
leidžiamam dienraščiui Kurier por- 
rany pareiškė, kad Lenkijoje visi 
vaikai be diskriminacijos gali mo
kytis. O Vilniuje gyvenančių lenkų 
vaikai yra diskriminuojami. Pvz. 
lenkų mokyklose Vilniuje, pasak 
jos, nėra gimnastikos salės, o tuo 
tarpu lietuviška mokykla turi viską. 
Taip esą neturi būti. Negalima 
skirstyti vaikų į blogesnius ir geres
nius. Todėl ji tikinti, kad lietuviai 
pasimokys iš lenkų ir seks tuo klau
simu pastarųjų pavyzdžiu. Tačiau 
Punsko viršaitis V. Lisauskas teigė, 
kad net penkioms lietuviškoms mo
kykloms reikalingas skubus remon
tas. Pasak jo, ypač sunkioje būklėje 
atsidūręs Punsko lietuvių licėjus, 
kuliam reikia statyti priestatą, ta
čiau jau kelinti metai tam neskiria
ma lėšų. Praėjusiais metais Palen
kėję esančios lietuviškos mokyklos 
buxo iškėlusios valstybines vėlia
vas, perrištas juodais kaspinais. 
Tuo norėta parodyti susirūpinimą 
dėl nepakankamo finansavimo.

Karaliaučiaus kraštas
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamentas prie Lietuvos vy
riausybės 2003 m. spalio 9-10 d.d. 
surengė 20 keliauninkų išvyką į 
Karaliaučiaus kraštą. Joje dalyvavo 
įvairių mokslo ir kultūros įstaigų 
atstovai, vadovaujami minėto de
partamento ryšių su lietuvių bend
ruomenėmis vedėjas A. Kairys. Pir
miausia aplankyta K. Donelaičio 
šventovė Tolminkiemy. Apžiūrėtas 
muziejus, nusileista į šventovės po
žemį ir prie K. Donelaičio palaikų

• Tuštybė žmones padaro juokin
gais, išdidumas — atstumiančiais, 
ambicija — baisiais (Steele).

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<<TAT 'K7A” lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................1.55%
180 dienų indėlius..................1.55%
1 m. term, indėlius..................2.10%
2 m. term, indėlius..................2.25%
3 m. term, indėlius..................2.50%
4 m. term, indėlius..................3.00%
5 m. term, indėlius..................3.50%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................1.00%
1 m. Ind................................... 2.10%
2 m. Ind................................... 2.25%
3 m. Ind................................... 2.50%
4 m. ind................................... 3.00%
5 m. ind................................... 3.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

kriptos padėta gėlių. Sustota Val- 
tarkiemy, kur ant kalnelio stovėjo 
Herkaus Manto paminklas. Dabar 
jo likę tik žolėmis apžėlę pamatai. 
Gumbinėje išvykos dalyvius pasiti
ko lietuvių mokyklinis jaunimas. 
Susitikimas vyko rusų mokykloje, 
kurios patalpomis leidžiama naudo
tis lietuviams. Su savo programa 
pasirodė ansamblis “Nadriuvėlė”. 
Gumbinėje lietuvių telkinį daugiau
sia sudaro tremtiniai, jų vaikai ir 
vaikaičiai, norintys dalyvauti lietu
viškoje veikloje. Lietuvių pastango
mis iš valdžios yra gautas leidimas 
statyti K. Donelaičiui paminklą. Įs
rutyje susitikta su Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos mokytojų są
jungos pirm. A. Bartniku ir jo 
bendradarbiais. Ši organizacija ren
gia seminarus, konferencijas, lietu
vių kalbos vadovėlius. Čia veikia 
jaunimo ansamblis “Įsra”, kuriam 
vadovauja Rita BaneL Pakeliui į 
Karaliaučių aplankyta prie Narky
čių Herkaus Manto žūties vieta.

Išvykos dalyvius lydėję A. Mu- 
liuolis ir E. Čejauskas papasakojo 
apie šio krašto lietuvių veiklą. Čia 
gyvena apie 1 mln. gyventojų, iš jų 
apie 19,000 lietuvių. Veikia 14 
įvairių organizacijų, kurioms pri
klauso apie 8,000 narių. Šiame 
krašte yra 20 katalikų parapijų, vei
kia 23 lietuvių kalbos židinėliai, 3 
sekmadieninės mokyklos, 16 fakul
tatyvų, 4 lietuvių kalbos mokyklos 
su 30 mokytojų bei 700 mokinių; 
taip pat veikia 10 meno ansamblių. 
Nuo praėjusių metų lietuvių ir rusų 
kalbomis leidžiamas laikraštis Gin
taras. Nusiskundžiama, kad rusų 
valdžia neteikia Jietuvių kultūrinei 
veiklai paramos. Lietuvių organiza
cijos neturi savo patalpų Įsrutyje, 
Gumbinėje, Lazdynuose, Karaliau
čiuje, Stalupėnuose, Tilžėje ir kitur. 
Daromi valdžios sunkumai moky
tojams iš Lietuvos dėl laikinio apsi
gyvenimo. Toliau nuo Lietuvos 
tautiečiai negirdi lietuviškų radijo 
laidų, nemato televizijos, nes daro
mi trukdymai. Aplamai lietuvių 
veikla šiame krašte be Lietuvos 
valdžios ir užsienio lietuvių pagal
bos negali išsilaikyti. Vietos lietu
viai stipriai jaučia, kad Karaliau
čiaus krašte turi būtinai turėti savo 
Kultūros centrą. {Pasaulio lietuvis, ' 
2003 m., 10 nr.)

Australija
Geelongo LB apylinkės meti

nis susirinkimas įvyko 2003 m. 
spalio 12 d. Lietuvių Namų patal
pose. Jį pradėjo valdybos pirm. St. 
Šutas, pasveikinęs susirinkusiuo
sius, paprašęs tylos minute pagerbti 
bendruomenės mirusius narius, pa
kvietęs pirmininkauti V. Bindoką ir 
sekretoriauti St. Lipšienę. St. Šutas 
valdybos pranešime abibūdino LB 
apylinkės metinę veiklą, padėkojo 
kitiems valdybos nariams už uoliai 
atliktas pareigas. Ižd. J. Obeliūnas 
pateikė finansinę apyskaitą, o revi
zijos komisijos aktą perskaitė L. 
Bungarda. Buvo padaryti Sporto 
klubo “Vytis”, tautinių šokių gru
pės “Gegutė”, radijo valandėlės 
vardu pranešimai. Balsavimu per
rinkta tokios pat sudėties valdyba: 
pirm. St. Šutas, viceprim. K. Stra
vinskas, sekr. dr. E. Reilly, ižd. J. 
Obeliūnas, ūkvedė G. Valaitienė, 
nariai - V. Brener, O. Shrederis, P. 
Saldukas ir P. Volodka. Pasisaky
muose kalbėta apie veiklos kalen
doriaus sudarymą, atgaivinimą šeš
tadieninės mokyklos, lietuviškas 
pamaldas. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu. Po to vyko pabend
ravimas prie kavutės ir užkandžių. 
{Tėviškės aidai, 2003 m., 24 nr.)

-—-—J. Andr.
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Poetė pas mažuosius skaitytojus 
Violeta Palčinskaitė: “Na, ir smalsūs tie 

m ažieji jurbarkiečiai ”
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B KULTQRIHEJI VEIKLOJE

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Jau keli dešimtmečiai, Lie
tuvos vaikai su malonumu skai
to poetės Violetos Palčinskaitės 
jiems skirtas knygas. Autorė ge
rai pažįsta vaikų psichologiją, 
rašo įdomiai, gyvai, subtiliai. 
Todėl jos knygos neužsiguli nei 
knygynų, nei bibliotekų lenty
nose. Kai Jurbarko pradžios mo
kyklų mokiniai sužinojo, kad 
pas juos į svečius žada atvykti 
mėgstamų knygų autorė, susido
mėjimas jos kūryba dar padi
dėjo.

Gruodžio 9 d. Jurbarko kul
tūros centre įvyko poetės Viole
tos Palčinskaitės susitikimas su 
vaikais. Šį susitikimą organiza
vo Jurbarko viešosios bibliote
kos vaikų literatūros skyrius. 
Buvo surengta V. Palčinskaitės 
kūrybos ir literatūros apie ją 
gausi paroda. Nors salė buvo 
nemaža, tačiau atėjusieji joje 
vos sutilpo.

Susitikimo pradžioje moki
niai padeklamavo pluoštą V. 
Palčinskaitės eilėraščių, vaikų 
choras padainavo poetės eilėmis 
sukurtas dainas. Pąskum prabilo 
pati viešnia. Visi pripažino, kad 
ji iš tiesų gerai pažįsta vaikų 
psichologiją - pilnutėlę ūžian
čią, judančią salę savo šmaikš
čia kalba greit pavergė, visi 
sėdėjo nuščiuvę, suklusę, žvelgė 
spindinčiomis akimis. V; Pal
činskaitė pasipasakojo, kad per 
daugelį metų jai nesyk teko 
susitikti su Jurbarko vaikais, kad 
jai visada patinka į šį miestą 
važiuoti vaizdingomis panemu
nėmis. Ji pasisakė, kad iš viso

Mokykla, davusi 37partizanus
Raseiniuose pagerbtas partizanų vadas Vaclovas Ivanauskas 

80 metų gimimo sukakties proga
HENRIKAS KUDREIKIS

“Įsijauskime į partizanų tie
są”, kvietė mokinius Raseinių 
“Kalno” vidurinės mokyklos di
rektorius Gediminas Diržys.

Kovose su okupantais žuvęs 
Žemaičių partizanų vadas Vac
lovas Ivanauskas buvo Raseinių 
gimnazijos, dabar vadinamos 
“Kalno” vidurinės mokyklos 
mokinys ir šio straipsnio auto
riaus klasės draugas.

Minėjiman atvyko gimnazi
jos mokytojai ir mokiniai. Atvy
kusių prisiminimai atspindėjo 
kovotojo trumpą, bet nepapras
tai ryškų gyvenimo kelią”, - ra
šo Bernardas Šaknys. Jau pir
maisiais okupacijos metais stojo 
į partizanų eiles. Pradėjo eiliniu

Partizanas VACLOVAS 
IVANAUSKAS

labai mėgstanti keliauti po pa
saulį. Jau aplankė beveik visas 
Europos valstybes, pabuvojo ir 
Vietname, ir Afrikoje, ir JAV. 
Svečiuojantis Škotijoje jai teko 
nakvoti net XI šimtmetyje sta
tytoje pilyje, pilnoje vaiduoklių.

Poetei teko atsakyti į dau
gybę klausimų, kuriuos pateikė 
vaikai. Ji turėjo pasisakyti, kad 
gimusi 1943 m. lapkričio 20 d. 
Kaune, kad ten baigusi vidurinę 
mokyklą ir studijavusi Vilniaus 
universitete, o dabar gyvena 
Vilniuje. Eilėraščius pradėjo ra
šyti anksti, jau 13 metų būdama 
jų pluoštą parodė rašytojui Ka-, 
ziui Borutai, kuris tuomet ją jau 
pakrikštijo poete. Būdama 18 m. 
išleido pirmąjį poezijos rinkinį 
Žemė kėlė žolę (1961 m.). Dabar 
turi išleidusi jau 22 knygas. Už 
poezijos rinktinę Namai namu
čiai 1977 m. gavo respublikinę 
premiją. Artimiausiais mėne
siais iš spaudos išeis jos nauja 
knyga - vaikams skirtų eilėraš
čių ir pjesių rinkinys Skersgat
vių palangės. Nūnai kaupia me
džiagą įdomiai nuotykių knygai 
vaikams.

Poetė turėjo atsakyti vis į 
naujus ir naujus klausimus. Ji 
net nusistebėjo: “Na, ir smalsūs 
tie mažieji jurbarkiečiai!”

Jurbarko viešosios bibliote
kos direktorė Nijolė Masiulienė 
pasveikino V. Palčinskaitę su 
neseniai atšvęstu gražiu jos gy
venimo jubiliejum, palinkėjo 
parašyti dar daug įspūdingų 
knygų ir, skambant vaikų ploji
mams, įteikė atminimo dovaną 
bei puoštę gėlių.

kovotoju Jungtinėje Kęstučio 
apygardoje, vėliau priimtas į 
štabą. Tapo Vakarų Lietuvos 
(Jūros) štabo viršininku ir paga
liau srities vadu. 1951 m. kauty
nėse sunkiai sužeistas ir labai 
kankinamas nedavė jokių paro
dymų ir mirė. Jo drąsa ir žygiai 
dar 1950 m. įvertinti Partizanų 
laisvės kovų kryžiumi, o atga
vus Lietuvai nepriklausomybę, 
jam suteiktas pulkininko laips
nis ir II laipsnio Vyčio kryžius.

Raseinių vidurinė mokykla 
labai gerbia savo kovotojus-par- 
tizanus. Vos pravėrus duris, ma
tosi marmurinė lenta, kurioje 
įrašyti gimnazijos mokytojai ir 
mokiniai, žuvę už Lietuvos lais
vę, net 37 pavardės.

Į V. Ivanausko minėjimą su
sirinkę mokiniai galėjo paben
drauti su buvusių partizanų ko
vų dalyviais. Štai Poteriškių kai
mo gyventoja Zita Dirmeikienė 
būreliui mokinių pasakojo apie 
šios mokyklos mokinį, savo bro
lį partizanų vadą Antaną Bakšį, 
apie savo jaunystę, kurios metu 
ji buvo partizanų ryšininke. Mo
kiniai susitiko su kitomis ryši
ninkėmis ir politiniais kaliniais 
bei tremtiniais.

“Malonu matyti, kad Rasei
nių ‘Kalno* vidurinė mokykla 
yra savotiška partizanų meka. 
Praeities kovoms kreipia dėmesį 
ne tik mokytojai, bet ir moki
niai” - pareiškė buvęs politinis 
kalinys Feliksas Tiškus, kuris 
1947 m. iš šios mokyklos buvo 
pašalintas ir suimtas.

Minėjime dalyvavo- Jurbar
ko politinių kalinių ir tremtinių 
choras “Versmė” (vadovė Mari
ja Tautkuvienė). Aidėjo dainos 
ir giesmės apie partizanų žygius 
ir kovas. “Tai buvo puiki šventė, 
ačiū mokyklai, saugančiai parti
zanų atminimą”, - sakė raseiniš-

VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai ir pareigūnai. Sėdi: viduryje dekanas mons. dr. V. Vaičiūnas. Jo 
dešinėje mons. prof. Pr. Vaičekonis; jo kairėje akad. dr. V. Milius. Stovi: iš kairės adm. V. Budrytė, kun. dr. 
Vyt. Brilius, MIC, adm. R. Žilinskaitė, dr. V. Ružė, ats. sekr. V. Zakarevičienė, prof. E. Aleksandravičius, 
kun. prof. K. Trimakas ir hab. dr. A. Motuzas

Teologijos mokslai universitete
Katalikų teologijos fakultetas, įsteigtas prieš dešimtį metų Vytauto Didžiojo 

universitete Kaune
Pradžioje Fakultetas neturė

jo pastovių patalpų - iš A. Jakš
to gatvės į Laisvės alėją, iš ten į 
Vilniaus gatvę ir pagaliau - nau
juose rūmuose Gimnazijos gat
vėje. Nebuvo tuomet ir kompiu
terių, o tik dvi rašomosios maši
nėlės. Fakulteto visa administra
cija - dekanas ir fakulteto sekre
torė. Nebuvo tuomet nei magis- 
trantūros, nei doktorantūros stu
dijų, tik bakalauro. Fakultetas 
buvo tik Valstybiniame Vytauto 
Didžiojo universitete, nepatvir
tintas Vatikano Studijų kongre
gacijos. Bet tai buvo visko pra
džia, kūrimosi stadija. Pirmieji 
dėstytojai, kuriamos ir tobulina
mos studijų programos. Daug 
pagalbos ir širdies parodė dėsty
tojai lietuviai iš užsienio: a.a. 
prel. prof. dr. Antanas Rubšys, 
kun. prof. dr. Kęstutis Trimakas, 
kun. prof. dr. A. Paškus, kun. 
prof. hab. dr. Jonas Juraitis, kun. 
dr. L. Zaremba, kun. doc. dr. A.

Kanados lietuvių muziejuje-archyve Anapilyje Lietuvos kardinolas A. 
J. Bačkis, lankęsis Kanadoje 2003 m. lapkričio mėnesį, ir muziejaus 
direktorė dr. Rasa Mažeikaitė Nuotr. V. Staškevičiaus

Knyga apie jaunimą ir tėvus
2003 m. lapkričio mėn. gale 

Lietuvoje buvo išspausdinta 
nauja psichologo kunigo prof. 
Kęstučio A. Trimako knyga, 
penktoji religijos psichologijos 
knygų serijoje, pavadinta Jauni
mas apie tėvą ir motiną. Turi
nyje: 77 Lietuvos akademinio 
jaunimo pasakojimai apie jų 
patirtį su tėvais ir autoriaus tų 
pasakojimų analizė bei išvados, 
atsakant į keturis klausimus: 1) 
jaunimo pastangos į savarankiš
kumą, 2) tėvų vaidmuo sūnų 
vyriškumui ir dukrų moterišku
mui, 3) religijos įtaka ir 4) duk
rų ir sūnų asmeninis brendimas.

Knygoje nemaža įžvalgų: 
pvz. kadangi moterys yra kal
besnės, tai ir tarp motinos ir tin
kamai bręstančios dukros gali 

kiai Danutė ir Arvydas Ennuk- 
sonai, V. Ivanausko sesers Eu
genijos vaikai.

Žūties vietoje Čepaičių kai
me, Varnių seniūnijoje, Telšių 
rajone padėtos gėlės. Šv. Mišios 
buvo aukojamos Raseinių Švč. 
M. Marijos ėmimo į dangų 
šventovėje.

Vaclovas Ivanauskas gimė 
1923 m. Batakiuose, bet augo ir 
mokėsi Raseiniuose. Kilęs iš ne
turtingos šeimos. Tėvas - pašti
ninkas.

Žygas, taip pat užsieniečiai pro
fesoriai iš Vokietijos ir Lenkijos.

Pirmosios knygos bibliote
kai taip pat dovanotos užsienio 
lietuvių kunigų ir iš kitų valsty
bių. 1993 m. miręs pirmasis teo
logijos fakulteteo dekanas kun. 
prof. dr. Viktoras Butkus savo 
biblioteką testamentu paliko Fa
kultetui. Ir taip po truputį biblio
teka gausėjo. Amerikos lietuvių 
šalpos fondo, Kanados lietuvių 
šalpos fondo, Communicantes 
fondo lėšomis perkamos užsie
nyje naujausios teologinės kny
gos. Ypač daug padėjo a.a. prel. 
prof. Antanas Rubšys. Jo testa
mentu po mirties mūsų bibliote
kai atiteko jo knygos ir archyvas.

1999 m., sutarus VDU sena
tui, KTF Didžiajam kancleriui 
arkivyskupui S. Tamkevičiui ir 
Vatikano Katalikiškųjų studijų 
kongregacijai, Teologijos fakul
tetas buvęs Kauno Kunigų semi
narijoje ir Teologijos fakultetas

išsivystyti toks pokalbis, koks 
tarp tėvo ir sūnaus labai retai 
tepasitaiko. Pastebėti du charak- 
teringesni motinų tipai: jaukin- 
tojos sūnui daro teigiamą įtaką, 
o dresiruotojos jam iššaukia 
pyktį ir pasipriešinimą. Motinai 
žymiai labiau negu tėvui rūpi, 
kai jų sūnus ar dukra atsiduria 
klystkelyje.

Tėvas dažnai stovi atokiai 
nuo vaikų. Jo įtaka jiems pro
blematiška, dažnai daugiau ar 
mažiau neigiama, ypač jei jis 
svaiginasi alkoholiu ar piktnau
džiauja savo jėga.

Nenuostabu, kad, kaip ap
klausos duomenys rodo, propor
cingai daugiau dukrų nori būti 
panašios į savo motiną, negu 
sūnų - į savo tėvą; taip pat 
proporcingai daugiau sūnų nori 
turėti į savo motiną panašią 
žmoną, negu dukrų - turėti į 
savo tėvą panašų vyrą.

Kęstutis A. Trimakas, Jau
nimas apie tėvą ir motiną. An
troji dalis. Santykiai su tėvais. 
Leidėjas: Katalikų teologijos 
fakultetas prie Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune. Spaudai pa
ruošė Marijonų talkininkų cent
ro leidykla. Knyga išleista auto
riaus ir jo bičiulių lėšomis, 
paremiant Lietuvių fondui. 294 
puslapiai. Inf. 

VDU buvo suvienyti į vieną 
Katalikų teologijos fakultetą 
Vytauto Didžiojo universitete.

Fakultetas darbuojasi nau
juose rūmuose. Naujai sufor
muota biblioteka ir skaitykla, 
pavadinta S. Šalkauskio vardu. 
Skaitykla sujungta su Kauno 
Kunigų seminarijos biblioteka. 
Fakultete ir skaitykloje yra 15 
kompiuterių, sujungtų su inter
netu, o be to, studentai ir klieri
kai gali naudotis VDU esan
čiuose per 100 kompiuterių, ku
rie yra sujungti su internetu.

Auditorijos aprūpintos vi
zualine aparatūra, projektoriais, 
video.

Nuo 1994 m. pirmos laidos 
iki 2003 m. pavasario buvo pa
ruošti: 732 bakalaurai, 88 ma
gistrai (licenciatai). Jie pasklidę 
po visą Lietuvą, keletas išvykę į 
užsienį. Vieni jau baigė dokto
rantūros studijas užsienyje, kiti 
dar studijuoja. Inf.

SOFIJA ŠVIES AITE

Laisvės angelas 
Iškilo Laisvės angelas į Saulę, 
Virš Vilniaus bokštų, Katedros 

baltos.
Jis Trispalve vaivorykšte su meile 
Apjuosė kraštą mylimos Tautos.

Stovėk, budėk ir saugok šventą
UGNĮ

Prie Aukuro Tėvynės kankinių!.. 
Čia Gedimino sapnas - Jo 

svajonė,
Karalių miestas - jų žmonių...

Čia budi Aušros Vartuose
MARIJA

Ir Žemaitijos Šiluvos laukuos...
Kai KRISTUS kėlės - nyko 

vergija-
Geroji MOTINĖLĖ guos varguos.

Lietus nupraus visas miglas nuo 
veido,

Prašvis padangė Šviesos 
spinduliuos.

VIEŠPA TS kantrybę bando - 
vargą leido

Patirti žmogui - klupt ir kelt 
keliuos.

Juk su mumis KAZIMIERAS 
šventasis, -

Globėjas - Kunigaikštis mūs 
Tautos.

Varpas sugaus Aštuoniasdešimt 
penktasis, —

Mūs JUBILIATĖ LIETUVA 
gyvuos!

2003.1.7

Zx0^0x^k0x^x^k0x^x0x^x^><z

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, Lithuanian Quar

terly Journal of Arts and Sciences. 
Volume 49: 4 (2003). Special issue 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 
Managing Editor: Arvydas Tamu
lis. Administration: Lituanus, 47 
West Polk Street, Suite 100-300, 
Chicago, IL 60605-2000, USA. In
dividual subscriptions are $20 per 
year, Library and institutional - 
$30.

VARPAS, nr. 37, 2003-2004. 
Žurnalas tautos ir žmogaus laisvei. 
Redaktorius — Antanas Kučys 
(13530 Star Lane, Lemont, IL 
60439, USA). Leidėjas - Varpinin
kų filisterių draugija. Numerio kai
na - $9.

Prieš pusšimtį metų, 1953 
lapkričio 8 dieną, Bostone, 
JAV, buvo pristatytas daugiato
mės Lietuvių enciklopedijos pir
masis tomas. Enciklopedija, ku
rios pradininkas ir leidėjas buvo 
Juozas Kapočius, subūręs re
dakcijoje visą būrį iškilių lietu
vių išeivijos kultūrininkų, buvo 
baigta 1985 metais. Išleista 35 
tomai ir du tomai papildymų. Il
gą laiką ši enciklopedija, kurios 
didžiąją dalį sudarė lituanistinė 
medžiaga, buvo išsamiausias ži
nių šaltinis apie Lietuvą, lietu
vius, jų istoriją, kultūrą, meną, 
literatūrą. Nors dabar Lietuvių 
enciklopedijos žinios yra jau 
senstelėjusios, bet ji istorijoje 
visada pasiliks kaip vienas svar
biausių ir didžiausių lietuvių iš
eivijos atliktų kultūrinių darbų.

Politinių juokų TV laida 
Dviračio šou minėjo savo dešim
ties metų gyvavimo jubiliejų 
koncertu Vilniaus kongresų rū
muose su žinomais politikos, vi
suomenės veikėjais ir populia
riosios LNK TV laidos persona
žais. 1993 m. pradėta programa 
tapo humoro klasika. Per 10 
metų pasikeitė laidos transliavi
mo vieta, laikas ir trukmė. Pra
džioje pasirodžiusi kartą per dvi 
savaites, vėliau tapo savaitine 
laida, kol pradėjo rodytis kas
dien. Vedėjas per šį laikotarpį 
liko tas pats - raudonšvarkis 
Vytautas Šerėnas. Pasak vieno 
iš laidos rengėjų Gintaro Rup
lėno, Dviračio šou nedaro politi
kos, tik ją parodo: “Visi lauk
davo, kada laida pagaliau išsi
sems, bet neišsisėmėme. Už tai 
esame dėkingi visiems ‘doriems’ 
valdininkams ir aukščiausioms 
valdžios institucijoms”. Laidos 
rengėjai pastebi, kad laida atsi
gauna per rinkimus ir skandalus, 
o kai valstybėje ramu, politika 
nelabai ką domina.

Antano Poškos, keliautojo, 
antropologo, esperanto kalbos 
propaguotojo gimimo šimtme
čio minėjimas buvo užbaigtas 
atidengiant memorialinę lentą 
Vilniuje prie namo Smėlio gat
vėje 15. Plataus akiračio keliau
tojas ir mokslininkas A. Poška 
1928 metais motociklu apkelia
vo Baltijos jūrą, vėliau domėda
masis Rytų tautų kultūra ir in
doeuropiečių proistore keliavo 
po Iraną, Indiją ir Kiniją. Baigė 
Bombėjaus universitetą, puikiai 
mokėjo senąją sanskrito kalbą, 
tyrinėjo senąsias Indijos re
ligines giesmes. Sovietmečiu pa
tyrė politinio kalinio ir tremti
nio dalią. A. Poška yra parašęs 
vadovėlį Esperanto raktas, ke
lionių dvitomį Nuo Baltijos iki 
Bengalijos, paskelbė straipsnių 
apie Indijos tautas, jų papro
čius, literatūrą, atsiminimų apie 
indų mąstytoją Rabindranat 
Tagorę, išvertė jo kūrinių į lie
tuvių kalbą. Minint A. Poškos 
gimimo šimtmetį buvo surengta 
įvairių parodų, mokslinių 
konferencijų, jo gimtinėje - 
Gripkelių kaime atidengtas 
stogastulpis.

Ntr. G. KurpioPalangos Birutės kalno koplyčios vitražai

Tarptautinis džiazo festiva
lis Vilnius mama jazz vyko 2003 
m. lapkritį Vilniuje, Valstybi
nio dramos teatro ir viešbučio 
“Rėvai Hotel Lietuva” salėse. 
Festivalį atidarė lietuvių džiazo 
trio, Vytautas Labutis, Leoni
das Šinkarenka ir Arvydas Jofė. 
Jie ir juos sekę muzikiniai vie
netai klausytojams pateikė iš
kalbingą į vairių džiazo muzikos 
žanrų ir atlikimo stilių į vairavę. 
Per tris festivalio dienas vienuo
lika muzikinių projektų pristatė 
Lietuvos, Suomijos, Rusijos, 
Estijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Ukrainos, Olandijos, Vengrijos, 
Danijos ir JAV muzikai. Festi-' 
valio dėmesio centru tapo le
gendinio amerikiečių boso vir
tuozo Marcus Miller grupė, Vil
niuje užbaigusi savo didį jį Eu
ropos ratą.

Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos iniciatyva Lietuvoje 
kuriamas Valstybinis terminų 
bankas, kurį siūloma įteisinti 
įstatymu. Terminų banko įsta
tymo tikslas - užtikrinti nuo
seklų sunormintų lietuvių kal
bos terminų vartojimą, ypač 
LR teisės aktuose, sukurti 
bendrą įvairių valstybės institu
cijų informacinę sistemą, prie 
kurios galėtų prisijungti ir kiti 
fiziniai bei juridiniai asmenys, 
kuria galėtų laisvai naudotis ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje 
dirbantys įvairių sričių spe
cialistai.

Birutės kalno koplyčioje, 
Palangoje, pernai buvo at
naujinti vitražai. Restauravimo 
metu vitražai buvo išimti iš me
dinių rėmų, nugrandytos apna
šos, sutrupėjusios ir apdaužytos 
glazūruoto vitražo dalys buvo 
perremontuotos, tačiau, norint 
išlaikyti autentiškumą, mažiau 
sužalotos detalės buvo paliktos. 
Buvo išardyta 10 sudaužyto vit
ražo dalių. Atkurtų detalių pie
šiniai perpiešti teptuku ant stik
lo, glazūruoti atitinkamais to
nais purškimo būdu ir net 14 
kartų deginti elektrinėje kros
nyje, apie 700°C karštyje. Dėl 
bendro estetinio vaizdo ir 
konstrukcijos tvirtumo buvo nu- 
sprę sta perlituoti likusias ne- 
permontuoto vitražo dalis. Smul
kios glazūros netektys retušuo
tos šaltu būdu pasidengiančiais 
vitražiniais dažais. Kultūros 
vertybių apsaugos departamen
tas šiam darbui skyrė 42,000 
litų.

Istorikų duomenimis jau X- 
XIII š. ant Palangos Birutės 
kalno stovėjusi pagonių pilis ir 
alkas. XVII š. pastatyta medinė 
krikščionių koplytėlė buvo pa
žymėta 1670 m. žemėlapyje. 
1866 m. pagal rygiečio architek
to H. Meher projektą pastatyta 
mūrinė Birutės kalno koplyčia 
išliko iki šių dienų. XIX-XX š. 
Birutės kalno legenda, esą čia 
palaidota kunigaikščio Kęstučio 
žmona Birutė, lietuvių sąmo
nėje įsitvirtino kaip stiprus mi
tologinis simbolis, lietuviško at
sparumo ir buvusios Gedimi- 
naičių šlovės prisiminimas. 
Remdamasis archeologine me
džiaga, 1974 metais vitražistas 
Liudvikas Pocius sukūrė septy
nių figūrinių vitražų kompozi
ciją. G.K.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS,
7 meno dienos, LGTIC informacija)
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........................1.25%
180-364 d. term.ind.......................1.55%
1 metų term, indėlius..................1.75%
2 metų term, indėlius..................2.00%
3 metų term, indėlius..................2.35%
4 metų term, indėlius..................2.75%
5 metų term, indėlius..................3.05%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.50%
1 metųGIC-met. palūk................2.00%
2 metų GlC-met. palūk................2.25%
3 metų GlC-met. palūk................2.60%
4 metų GlC-met. palūk................3.00%
5 metų GlC-met. palūk................3.30%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 2.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 3.10%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 3.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 3.80%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................... 3.95%
2 metų.........................4.10%
3 metų.........................4.50%
4 metų......................... 5.10%
5 metų.........................5.20%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

KAM NUOMOTI?
LAKESHORE-BROWNS LINE 

parduodamas vieno 
miegamojo co-op butas. 

Prašo $84,900.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

416-769-1616

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

MARGUTIS Parcels
34 DundJsSl^West>Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$O00* SO oo*
O off for 1 parcel fjoff

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

Skautai V. Dzemionis, P. Stauskas ir K. Brazauskas su vadovu ps. R. 
Kalendra stato virtuvės įrangą puodams padėti “Romuva 2003” sto
vykloje š.tn. rugpjūčio 3-10 d.d.

Skautų veikla
• J.s. Petras Butėnas neteko 

mylimo brolio a.a. Broniaus Butė
no, gyvenusio ir mirusio Lietuvoje, 
ilgus metus kentėjusio Sibiro trem
tį. Laidotuvėse Kaune dalyvavo 
daug kariškių, buvusių partizanų 
bei draugų. Su broliu Petru kartu 
liūdi Toronto skautija. F.M.

SPORTAS
“Aušros” žinios

“Aušros” jaunių “A” berniukai 
žais šį sekmadienį, vasario 1,2 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Visi 
kviečiami ateiti pasižiūrėti rungty
nių ir paremti žaidėjus. D.D.

Gera pradžia
Linas Kleiza, pirmus metus 

žaidžiantis Missouri universiteto 
krepšinio rinktinėje, rungtynėse su 
Iowa universiteto komanda pakar
tojo sėkmės rekordą ir su 18 taškų 
buvo geriausiuoju metiku. Jo atsto
vaujama komanda įveikė varžovus 
76:56. Žaisdamas namų aikštelėje 
Columbia, MO šis jaunasis lietuvis 
ypatingai pasižymėjo antrame kėli
nyje, kai iš eilės pelnė 7 taškus, ku
rie padėjo saviškiams atitrūkti nuo 
varžovų. Ed. Šulaitis

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

išduota dar nepilnas milijonas. 
Piliečiams ir legaliems imigran
tams nebūtina turėti Kanados 
pasą ar gyventojo kortelę, tačiau 
paliekant Kanadą ar grįžtant rei
kia turėti vieną arba antrą doku
mentą. Ministerės teigimu, jokių 
išimčių nebus daroma. Tuo tiki
masi užtikrinti Kanados sienų 
saugumą. Tų kraštų piliečiams, 
kuriems pagal tarpvalstybinę su
tartį įvažiuoti į Kanadą nereikia 
vizų, gali įvažiuoti su to krašto 
pasu, tačiau, jeigu jie yra imi
gravę nuolatiniam apsigyveni
mui, kortelė yra reikalinga.

Pieš pusmetį į Afganistaną 
nuvykę Kanados kariai Jungti
nių tautų misijai vykdyti, pirmą 
kartą ėmėsi iniciatyvos narkoti
kų ir teroristų stovyklai likvi
duoti. Stovyklą, apimančią vie
ną Kabul miesto kvartalą, kana
diečiai apsupo, perkopė trijų 
metrų aukščio mūrinę tvorą ir 
suėmė 16 staiga užkluptų afga
nistaniečių nuo 16 iki 70 metų 
amžiaus. Buvo panaudotas tik 
vienas šūvis durų užraktui iš
laužti. Rasta ginklų, keli maišai 
narkotikų ir pinigų. Kanados ka
riniai šaltiniai tvirtina, kad ši 
grupė buvo išvysčiusi plačią 
narkotikų prekybą, kurios vai
siais dalijosi kelios teroristų or
ganizacijos. Stovykloje kartu su 
narkotikų prekiautojais ir tero
ristais gyvenę vaikai ir moterys 
nenukentėjo ir visa veikla nepa
reikalavo žmonių aukų.

Ontario meno galerija už
darė savo duris dar prieš lanky
mo valandų pabaigą. Užrakina
ma parodinė dėžė, kurios stiklai 
turėjo menkus geležinius rėmus, 
buvo atplėšta ir išjos dingo pen
kios dramblio kaulo statulėlės — 
portretai. Bendra vertė gali siek
ti 1,5 milijono dolerių. Jos buvo 
išdrožtos anglų menininko Da
vid LeMarchand (1674-1726). 
Statulėles buvo paskolinęs rrieno 
mėgėjas, turtingiausias Kanados 
žmogus Ken Thomson, kuris ve
dė derybas su meno galerija ža
dėdamas jai paaukoti savo pri
vatų dviejų tūkstančių meno 
vienetų rinkinį, kartu su 50 mili
jonų dolerių įnašu galerijai pra
plėsti. Si vagystė gali paveikti 
derybų pasekmes. Statulėlės bu
vo daugumos lankytojų dėmesio 
centru. Tai pirma vagystė per 11 
metų. Galerijos lankytojai buvo

iškrėsti ir patikrinti jų rankinu
kai ir maišai, tačiau nieko nebu
vo rasta, o už nepabaigtą paro
dos lankymą buvo grąžinti įėji
mo pinigai. Si parodos kambario 
dalis neturėjo sekimo prietaisų, 
bet policijai buvo atiduotos vi
sos kitos vaizdajuostės, kurios 
galbūt padės išaiškinti vagystę. 
Ontario meno galerija ruošiasi 
švęsti savo šimtmetį.

Ontario pakrantės ir saly
nai, kuriuos plauna Superior 
ežero vandenys, tapo tarptauti
nio dėmesio dalimi. JAV kons
trukcijos įmonė nupirko 400 
hektarų žemės plotą su 2,5 km. 
ežero pakraščiu ir žada ten 
įrengti akmens kasyklą, iš ku
rios tikisi iškasti po 1000 tonų 
akmens kas valandą. Akmuo bū
tų gabenamas į Michigan ir kitas 
valstijas kelių tiesimo ir pastatų 
statybos reikalams. Šis ramus 
Kanados kampelis yra įamžintas 
“Kanados septynetuko” meni
ninkų kūryboje. Gamtosauginin
kai abiejuose kraštuose stengiasi 
šį projektą sustabdyti.

Albertos universiteto tyri
nėtojai tikisi, kad naujai supla
nuotas kompiuterinis modelis 
uodų kontrolei galės sumažinti 
Vakarų Nilo ligos plėtimąsi Ka
nadoje. Šis modelis nustatys 
kur, kada ir kiek tiksliausiai rei
kia naudoti cheminius purška- 
lus, atsižvelgiant į išgaišusių 
varnų skaičių ir moteriškos gi
minės uodų santykį. Tyrimai ve
dami taip pat norint nustatyti, ar 
užkrėsti Vakarų Nilo virusais 
paukščiai, kaip ir Europos var
nos ir žvirbliai, neįsigyja imuni
teto, ir kokių pasekmių reikia ti
kėtis iš virusais užsikrėtusių 
arklių bei kitų gyvūnų. 2003 
metais Vakarų Nilo liga sirgo 
daugiau nei 1300 kanadiečių, iš 
kurių 10 mirtinai, nors 2002 me
tais iš 400 šia liga sirgusių as
menų mirė 20.

Daugelis kanadiečių yra nu
sivylę, kad NATO (North Atlan
tic Treaty Organization) genera
liniu sekretoriumi buvo paskir
tas olandų politikas De Hoop 
Sheffer. Buvo tikimasi, kad šios 
pareigos bus pasiūlytos buvu
siam Kanados užsienių reikalų 
ministeriui John Manley. NATO 
buvo suorganizuota 1949 m. 
bendrai Europos ir Atlanto kraš
tų gynybai. Pradžioje ją sudarė 
10 Europos kraštų kartu su JAV 
ir Kanada, o šiuo metu yra 19. 
Tikimasi, kad šiais metais kan

Busima žvaigždė
CITY TV stoties “Athlete of 

the Week” - savaitės sportininku 
išrinktas Aras Ruslys. Internete pa
skelbtame aprašyme St. Michael’s 
gimnazijos komandos “Blue Rai
ders” narys septyniolikmetis pava
dintas krepšinio būsima žvaigžde. 
Jo herojus - “Portland Blazers” žai
dėjas, visiems lietuviams žinomas 
Arvydas Sabonis. Trenerio Jeff 
Zownir teigimu, Aras puikiai meta, 
yra geras vadas, greitai suprantan
tis, ko reikia. CITY TV rodė pokal
bį su Aru sausio antrąją savaitę.

ARAS RUSLYS

Žinios iš Lietuvos

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.35% už 3 m. term. Indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.30% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.75% už RRSP 2 m. term. Ind. 
3.10% už RRSP 3 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.80% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų......................... 3.95%
2 metų......................... 4.10%
3 metų......................... 4.50%
4 metų......................... 5.10%
5 metų......................... 5.20%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETUI
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES

. Skambinti

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

didatuojanti Lietuva bus priimta 
į NATO pilnateise nare. AKV

Į BPL Import/Export

KREPŠINIS: Be A. Sabonio 
Kauno “Žalgiriui” Eurolygoje ir su 
amerikiečių pagalba nesiseka, ir jau 
ketvirtas rungtynes 107:117 pralai
mėjo Bologna “Skipper” (Italija) 
komandai. Daug geriau “Žalgiriui” 
sekasi namuose 146:64 sutriuški
nant Kauno “TOPO centrą-Atletą” 
ir kartu pasiekiant du rekordus - per 
vienas rungtynes sumetė daugiausia 
taškų (146, ankstesnis rekordas 143 
t.) ir lygos istorijoje iškovojo per
galę didžiausiu taškų skirtumu. Ge
riau sekasi Vilniaus “Lietuvos ryto” 
krepšininkams, kurie ULEB taurės 
varžybose 76:52 nugalėjo Sole 
“Basket” (Prancūzija) komandą. 
Vilniaus “Lietuvos telekomo” krep
šininkės Eurolygoje 56:63 nusilei
do Pecs PVSK (Vengrija) koman
dai ir prarado viltį patekti į sekantį 
ratą. Lietuva oficialiai pareiškė no
rą surengti šalyje 2007 metų Euro
pos vyrų krepšinio čempionato var
žybas.

LENGVOJI ATLETIKA: Kau
no miesto žiemos čempionate A. 
Nazarovas į tolį nušoko 7 m 98 cm 
ir pagerino asmeninį rekordą - trū
ko 8 cm iki Lietuvos uždarųjų pa
talpų rekordo, kuris nuo 1980 m 
priklauso šuolininkui A. Saboniui. 
A. Nazarovo rezultatas šį sezoną 
pasaulyje yra ketvirtas. Alytiškė B. 
Virbalytė 3 km nuėjo per 13 min. 
27,41 sek. ir pagerino Lietuvos jau
nimo rekordą. Pekiakovininkė A. 
Skujytė lengvosios atletikos varžy
bose Manhattan (Kansas v, JAV) 
iškovojo pirmąją vietą. A. Skujytės 
rezultatas yra antras pasaulyje šį se

11111111111111111111111
LeRAGE
11111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

zoną.
ĮVERTINIMAS: Tarptautinės 

mėgėjų lengvosios atletikos federa
cijos (1AAF) paskelbtame pasaulio 
sportininkų įvertinime antras tarp 
pajėgiausių disko metikų tebėra 
Virgilijus Alekna. Pirmauja 
vengras R. Fazekaš. Klaipėdietis R. 
Vyšniauskas pasaulio sunkiosios 
atletikos federacijos (IWF) įvertini
mo lentelėje svorio grupėje 105 kg, 
užima 5 vietą. V.P.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
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Stiprybė
Pakelė. Metus skaičiuoja 

ąžuolas. Savo ir kitų. Jau iške
liavusių ir tik atėjusių. Ištiki
mas. Jis niekur nebuvo išėjęs. 
Stovi čia, Lietuvos žemėje. Lai
ko tėkmė negailestinga. Jis tvir
tas. Prie jo kūno priglaudžiu 
ranką. Pasisemiu tvirtybės. Ma
ne valdo ąžuolo galia.

Pakelė. Metus skaičiuoja se
nas ąžuolas...

Puodynės
Kiek daug sumaišties, bliz

gesio ir netikrumo. Siela maiš
tauja. Mintys atsisėda į kuklų 
vežimaitį ir rieda po seniai 
vaikščiotą žemę.

Akys grožisi medine pirkia. 
Joje rankos glosto didžiulę mo
lio puodynę ir raudonskruostį 
molinį dubenį. Kiek nedaug 
žmogui reikia...

Moterys ir klumpės
Ant stalo medinė klumpė 

padabinta lietuviško gintaro 
akele. Tai šeimos relikvija. Ilga 
ir paini klumpės gyvenimo isto
rija. Retkarčiais jos šeimininkė 
nušluosto ant suskeldėjusio pa
viršiaus nusėdusias dulkes. 
Klumpė jai primena praūžusią 
jaunystę, smagias gegužinių 
naktis... Deja, liko tik sugrubę 
pirštai ir sniegu papuošti plau
kai, o pro medinės klumpės akis 
praplaukė daugelio čia gimusių 
likimai. Moteris ir iš medžio ga
balo išdrožta medinė klumpė...
^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^xz

•LIETUVA 170Lt

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS FROM TORONTO TO 
NORTHERN EUROPE ON SALE NOW

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly to Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004. Call and 
book today to save with the Early Bird rates. In addition, Finnair operates 
daily code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, 
U.K. and from New York with many convenient connections from Canada.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

Buvęs Lietuvos seimo rūmų gynė
jas Kasparas Gendzbigelis kalba 
Laisvės aukų minėjime Čikagoje 
sausio mėnesį Ntr. Ed. Šulaičio

www.f i n n ai r. co m 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651

TŪROS
Jau ir klumpė gerokai suskilusi. 
Laikas nestovi vietoje. Pražyla 
moterys, suskeldėja medinės 
klumpės.

Odė linui
Jaukiuose namuose viešpa

tavo gyvybė. Niūniavo dainą 
staklės. Audėja mikliais pirštais 
gaudė šaudyklę, gilus jos žvilgs
nis apjuosė gimtinės takelį, 
ošiantį šilą, linų lauką, banguo
jančius rugius...

Namuose įsiviešpatavo se
natvė. Dalimis išardytos rymojo 
staklės, tinklus audė vorai, na
mų šeimininkė aprėpė mažytį 
pasaulį.

Namuose įsiviešpatavo se
natvė... Dūlėja laikas. Audiniai 
savo praeitį mena didinguose 
dvaro rūmuose.

Lietuviška žiauberė
Nepamatuojami užmojai kla

joja po platųjį pasaulį. Vienur 
duonos žiauberė minkštesnė, ki
tur - kietesnė. Sugrįžti iš kur 
atėjai. Tavo rankose lietuviškos 
duonos kepalas, kvepiantis aje
rais. Gera...

Darna
Mažas, brangus, artimas že

mės lopinėlis. Jo vardas - Lietu
va. Jį degino, trypė svetimi.

Pavargusios Žemės veidą 
plauna jūra. Dreba jos baikštus 
kūnas, kai jos vartus į platųjį 
pasaulį varsto priešai.

Tyli žemė, prisišliejusi prie 
jūros kūno. Tyliai tipena ramy
bė. Taikiame dangaus fone kly
kta baltos žuvėdros.

Žodis
Lietuviškas žodis. Duobėtas 

jo kelias. Nuo M. Mažvydo Ka
tekizmo prastų žodžių per knyg
nešių gadynę iki šių dienų.

Ant mano darbo stalo 
Dabartinės lietuvių kalbos žody
nas. Lietuviškas žodis gyvena...

Kasdienybė
Apkabinu ąžuolą, valgau iš 

molinio dubens, dėviu lininį au
dinį, grožiuosi medine klumpe, 
pasipuošusia gintaro akele, 
kramsnoju duonos žiauberę, 
kvepiančią ajerais, skaitau M. 
Mažvydo Katekizmo prastus žo
džius, akimis glostau jūros ban
gas. Visa tai yra čia, mano 
namuose, mano Lietuvoje.

oneworkj

Toronto Maironio mokyklos mokiniai gieda kalėdines giesmes Nuotr. R. D. Puterių
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Klinikinė praktika Zarasuose V
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Chirurgijos skyriuje įpusė
jus klinikinei praktikai, įsidėmė
jau senuką, kurio, kaip bebūtų 
keista, daktarai visai negydė. 
Ryžausi pasikalbėti su palatos 
gydytoju chirurgu.

- Pasikalbėkite su pacientu 
pats, ir viskas bus aišku, - tarė 
gydytojas.

Pacientas buvo iš kaimo, 
esančio prie pat Zarasų. Šeima 
gausi: žmona, keli sūnūs, trys 
dukterys. Tik kolchozas gyveni
mu ir buitimi džiaugtis neleido: 
darbadieniai buvo menki, o už
augusius vaikus reikėjo aprengi, 
apauti. Man, sveikam žmogui, 
plačiau pasakoti senukas nerado 
reikalo.

Kadangi klinikinė praktika 
jau ėjo į pabaigą, tai aš, jausda
masis turįs šiek tiek žinių, šio 
paciento tyrimą pradėjau ne nuo 
skundų, gyvenimo ir ligos istori
jos (anamnezės) aiškinimosi, bet 
nuo objektyvaus apžiūrėjimo. 
Išklausiau širdį, plaučius, juos 
išstuksenau, stengiausi pra- 
čiuopti kepenų kraštą, apžiūrė
jau liežuvį, akių skleras, išmata
vau arterinį kraujospūdį ir nu
stačiau, kad pagrindiniai pacien

F/nnH/R

to fiziologiniai organai ir jų 
funkcijos yra amžiaus ribose.

Taigi, iš esmės nieko nesu
pratęs, kojis taip ilgai gaišta li
goninėje ir dar chirurginiame 
skyriuje, viską pradėjau iš pra
džios, t.y. ėmiau rinkti paciento 
skundus, gilintis į ligos pradžią, 
jos eigą, kuri buvo paprasta ir 
nesudėtinga.

Pasirodo, kojos tarpupirš- 
tyje augo maža karputė, kuri 
jokių neigiamų pojūčių senukui 
nesukeldavo. Tačiau, jo žo
džiais, iš neturėjimo ką veikti, 
jis ėmė dažnokai ją krapštyti. 
Karputė pakraujuodavusi, ir vėl 
viskas buvo kaip buvę. Nuėjęs 
su buteliukų į greta namų esan
čią pieninę, jis gavo druskos 
rūgšties. Įmerkęs į ją degtuko 
galą, kelis kartus per dieną tep
davo tą karputę ir net kojos tar
pupirštį. Tuoj pat pradėjo skau
dėti, bet senuko tai negąsdino. 
Po savaitės kitos jis vėl vykdė 
minėtą savo karputės “gydymą”.

Iš lėto, be aiškios priežasties 
kartais imdavo krėsti šaltis, su
mažėjo apetitas, ypač nesinorėjo 
mėsiškų patiekalų, nors juos 
anksčiau labai mėgo. Atsirado 
bendras silpnumas. Tik tada pa
cientas kreipėsi J poliklinikos 
gydytojus ir buvo tuoj pat patal
pintas į ligoninės vidaus ligų 
skyrių.

Pagal to laiko (1954 m.) at
liktus tyrimus, kurie, supranta
ma, nei informatyvumu, nei ob
jektyvumu, nei kokiomis kito
mis geromis savybėmis nepasi
žymėjo, gydytojai nutarė, kad 
senukas yra sveikas, ir išrašė jį 

Cicero lietuviai sausio lid. klausosi šiame mieste gimusio ir augusio 
kun. dr. Arvydo Žygo kalbos. Dešinėje - viešnia iš Čikagos - LRD 
pirm. S. Petersonienė Nuotr. Ed. Šulaičio

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

namo. Tačiau minėta simptoma- 
tika ne tik nemažėjo, plėtėsi, 
stiprėjo, pacientas tapo irzlus, 
kaltino savo šeimyną, kad jie, 
esą, laukia jo mirties, atkalba 
gydytojus nuo reikalingo gydy
mo ir t.t. Pacientą teko vėl 
pristatyti į ligoninės vidaus ligų 
skyrių.

Visa ši istorija su karpute 
užtruko apie metus. Kadangi 
Zarasų ligoninė tuo metu buvo 
nedidelė, joje ligonių taip pat 
gydydavosi nedaug. Todėl pa
cientus, esant norui, galėjo ap
žiūrėti bet kurios specialybės 
gydytojas. Atsitiktinumas lėmė, 
kad šį kartą į jį atkreipė dėmesį 
patyręs akušerinio - ginekologi
nio skyriaus vedėjas. Pirmiau
sia, ką j is pamatė, tai iki čiurnos 
sąnario paraudusią koją, kurios 
tarpupirštyje augo ne kartą 
krapštyta ir druskos rūgštimi te
pama karputė. Tos kojos kirkš
nies limfmazgiai buvo padidėję, 
o tai yra gana rimtas simptomas. 
Tarpupirštis buvo drėgnas, kar
putė buvo išvešėjusi, lyg apau
gusi plaukeliais, minkšta, nešva
rios spalvos, išopėjusi. Pacientas 
buvo nuvežtas konsultacijai į 
Panevėžio ligoninę. Ten onkolo- 
gas nustatė, o audinių mikrosko
pinis tyrimas patvirtino, kad tai 
yra odos vėžys, jau paskleidęs 
metastazes (piktybinio naviko 
ląstelių išplitimas) į kepenis ir 
skrandį. Laboratorine analize 
nustatyta ryški anemija.

Švitinimas rentgeno spindu
liais buvojau pavėluotas. Gydy
mas priešvėžiniais cheminiais 
vaistais tuomet buvo dar taiko
mas retai, o ir patys vaistai buvo 
gana nuodingi.

Vėžys lietuviškai dar vadi
namas piktybiniu augliu. Nuo jo 
pasaulyje kasmet miršta apie 5 
milijonai žmonių. Pastaruoju 
laiku sergamumas vėžiu ir mirš
tamumas nuo jo didėja.

Šiandien gerai žinoma labai 
daug (apie 1000) vėžį sukelian
čių medžiagų. Tai įvairios sma
los, automobilių išmetamas 
benzpirenas, jonizuojantieji ir 
ultravioletiniai spinduliai, radio
aktyvieji nuklidai (cheminio ele
mento atomai). Ypač pavojingi 
onkogininiai virusai nuo kurių 
apsaugos dar nėra.

Taigi mūsų senukas, gulėda
mas chirurgijos skyriuje, niekur 
neskubėjo ir laukė mirties.

Į juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. IV. 

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2 

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. Ikipenktad., 9.30 v.r- 6 v.v.

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aie.tuoą — tik 26 ce.ntai!
Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 -I- 1 + rajono kodų + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 •+ krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centi; minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www.10-10-580.com

Padalinys Eiger Technology Ine., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AXA).

http://www.f
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.10-10-580.com
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Anapilio žinios

- Sveikiname mūsų visų ger
biamą prel. dr. Praną Gaidą, kuris 
vakar, sausio 26, sulaukė 90 m. 
amžiaus. Mūsų parapija šią sukaktį 
iškilmingai paminės rugsėjo 26, 
sekmadienį, per parapijos metinę 
šventę.

- Sausio 22, ketvirtadienį, iš 
Delhi Šv. Kazimiero šventovės 
Tillsonburg miesto kapinėse palai
dotas a.a. Alfonsas Vaitkevičius, 83 
m. amžiaus.

- Parapijos metinis susirinki
mas bus vasario 1, ateinantį sekma
dienį. Parapijos tarybos prezidiumo 
sprendimu, tą dieną Mišios bus tik 
11 vai. ryto, kad visi parapijiečiai 
po tų Mišių galėtų parapijos susi
rinkime dalyvauti. Programoje: kle
bono, tarybos pirmininko, sekcijų 
pirmininkų ir organizacijų atstovų 
pranešimai, o taipgi ir rotacine tvar
ka tarybos sekcijos narių rinkimai. 
Prašome iki tos dienos visas sekci
jas sušaukti savo posėdžius ir tinka
mai pasiruošti metiniam parapijos 
susirinkimui. Anapilio autobusėlis 
tą dieną veš maldininkus į Mišias 
įprasta tvarka, bet atgal išvažiuos tik 
po parapijos metinio susirinkimo.

- Pakvitavimai atleidimui nuo 
valstybinių mokesčių (Income Tax) 
dalinami parapijos salėje. Neatsiė- 
musiems pakvitavimai bus išsiun
tinėjami paštu.

- Vasario šešioliktosios minė
jimas Delhi-Tillsonburg apylinkėje 
bus vasario 14, šeštadienį, po 3 
v.p.p. Šv. Kazimiero šventovės sa
lėje. Minėjimo meninę programą 
atliks Lilijos Turūtaitės vadovauja
mas “Dainos” choras.

- Anapilio knygyne gauta Be- 
tanijos Ladygienės knyga Dieno
raščiai, atminimai, laiškai. Taipgi 
galima įsigyti dr. Č. Jonio meniškai 
paruoštą mūsų parapijos deimanti
nės sukakties iškilmių vaizdajuostę.

- Mišios vasario 1, sekmadie
nį: 11 v.r. už a.a. Praną Besąsparį; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Aldoną Kryža- 
nauskienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje sausio 31, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Magdaleną Liutkevi- 
čienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį pamal

dos su Šv. Komunija prasidės 9.30 
v. ryto, nes anglų parapija rinksis į 
savo metinį visuotinį susirinkimą.

- Antradienį, vasario 3, 7.30 
v.v. pas Augustą ir Hertą Povilai
čius įvyks tarybos posėdis.

- Sekmadienį, vasario 8, pa
maldos vėl laikomos 11.15 v. ryto. 
Pamaldų metu vyks sekmadienio 
mokyklos tikybos pamokos vaiku
čiams ir po pamaldų Moterų drau
gijos susirinkimas.

- Parapijos visuotinis susirin
kimas įvyks sekmadienį vasario 15, 
po pamaldų Lietuvių Namų patal
pose.

Lietuvių liuteronų Išgany
tojo parapijos Moterų draugija 
nuoširdžiai dėkoja Melitai ir Ed
vardui Bumeister už $2,000 auką.

“Talka” Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyvas at
siuntė $3,000 auką Tremtinių 
grįžimo fondui Lietuvoje parem
ti. Ši finansinė institucija dažnai 
yra paskutinė, iš kurios gali ti
kėtis pagalbos į vargą patekę Si
biro tremtiniai. Jų vardu nuošir
džiai dėkojame “Talkos” valdy
bai, suteikusiai tokią dosnią pa
galbą.
KLKM dr-jos centro valdyba

Kauno arkivyskupas S. Tamkevi- 
čiuj kalba Sąjūdžio 15-mečio minė
jime Vilniuje, Kongreso rūmuose 
2003.V.31 Nuotr. V. Kulnio

NUOMOJAMAS ŠVARUS, nau
jai remontuotas butas su virtuve 
ir atskiru įėjimu nuo 2004 m. va
sario 7 d. Sankryža Royal York/ 
Evans, arti TTC ir GO traukinių. 
Skambinkite Audrai tel 416 249- 
1305.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo parapijos jauni
mo choras. Sis choras ruošiasi pasi
rodymui Tėviškės žiburių popietėje 
balandžio 25 d.

- Santuokos Sakramentą sau
sio 24 d. priėmė Rolandas Šyvokas 
ir Rasa Raugalaitė.

- Lietuvių ekumeninės pamaL 
dos už krikščionių vienybę mūsų 
šventovėje įvyks kovo 17 d., 7 v.v.

- Marijampolėje mirė a.a. 
Magdalena Gulbinienė, sulaukusi 
106 metų. Velionė - parapijiečio 
Vlado Gulbino motina.

- Mišios sekmadienį, vasario 
1: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Ge
novaitę Sadonienę; 10.30 v.r. už 
a.a. Liudą Vyšniauską, a.a. Alfonsą 
Simonavičių, už a.a. Alfredą Stul- 
ginską (8 metinės); 12 v.d. už a.a. 
Antaną Dilkų (1 p metinės).

Muziejaus-archyvo žinios
- Ruošiamės labai senų Lietu

vos žemėlapių didelei parodai Va
sario 16-tosios proga. Bus išstatyti 
dar niekur nerodyti Bilkštys-Rich- 
ardson kolekcijos žemėlapiai. Dė
kojame retų žemėlapių parduotuvei 
“D. & E. Lake Ltd.” Už sutikimą 
nemokamai gražiai įrėminti du že
mėlapius. Taip pat dėkojame Vilijai 
Gačionytei už savanorišką darbą 
ruošiant meninį parodos projektą.

Maironio mokyklos žinios
- Šį šeštadienį, sausio 31, p.p. 

Puteriai atvyks į mokyklą fotogra
fuoti. Bus daromos visų klasių nuo
traukos. Prašome 8 sk. mokinius 
bei OAC moksleivius (berniukus) 
apsirengti baltais marškiniais su 
kaklaraiščiais.

- Mokyklos administracija pra
šo, kad mokiniai atsivežtų batus, 
tinkamus dėvėti viduj - klasėse, pa
liekant botus prie durų.

- Vasario 7 d. bus išdalinti pa
žymėjimai. Maloniai kviečiame tė
velius (nuo jaunesniųjų darželio iki 
8 sk.) tą dieną juos atsiimti ir pasi
kalbėti su mokytojais apie mokinių 
pažangą moksle.

- Vasario 14 d. KLJS žada pa
ruošti Vasario 16-tos šventės pro
gramą mokykloje.

- Kovo 13 d. ir 20 d. pamokų 
nebus - pavasario pertrauka. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Sausio 25 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 165 svečiai. Pra
nešimą padarė LN moterų būrelio 
pirm. A. Biškevičienė. Svečių kny
goje pasirašė L. Zikoriūtė, A. K. 
Žilvyčiai, visi iš Hamiltono.

- Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - vasario 19, ketvirtadienį, 
7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- Vasario 8, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
dviejų dalių populiariosios muzikos 
atlikėjų iš Lietuvos Irenos Starošai- 
tės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 
Prieš koncertą ir pertraukos metu 
veiks baras. Bilietai bus platinami 
prie įėjimo; kaina $15. Kviečiame 
visus gausiai apsilankyti.

- Vasario 14, šeštadienį, 7 v.v. 
visi kviečiami į tradicinius Valenti
no dienos šokius, kuriuos rengia 
“Santakos” klubas. Įdomi progra
ma, gros ansamblis, veiks baras, 
bus loterija. Visi laukiami šiame 
tradiciniame renginyje.

- Vasario 21 d. įvyks Medžio
tojų-žūklautojų klubo “Tauras” tra
dicinis metinis balius.

- Vasario 1, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. seklyčioje bus rodomas fil
mas Elzė iš Gilijos.

- Lietuvos valstybinės filhar
monijos solistė Judita Leitaitė kon
certuos pirmą kartą Kanadoje vasa
rio 29, sekmadienį, Toronto Lietu
vių Namuose. Bilietai platinami 
Lietuvių Namų raštinėje ir parapijų 
patalpose sekmadieniais. Koncertą 
rengia LN visuomeninės veiklos 
komitetas.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo a.a. 

J. Kurak atminimui $100 - M. E. 
Chwalka.

- Besidomintys slaugos namais 
informacijos gali gauti interneto 
tinklalapyje www.labdara.ca.

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

Į Kanados kariuomenės 
stovyklą Camp Borden yra at
vykę mokytis anglų kalbos Lie
tuvos karininkai: mjr. Algirdas 
Kudžmaitis, mjr. Darius Laba
nauskas, mjr. Edgardas Petraus
kas, kpt. Egidijus Paliulis ir kpt. 
Itn. Edgardas Naraškevičius. 
Užbaigę mokslą grįžta į Lietuvą 
gegužės 14 dieną. Tautybių die- 

1 nos paroda rengiama ketvirta
dienio popietę, kovo 11.

Vyt. Pečiulis

Toronto Maironio mokyklos mokiniai klauso mokytojų pranešimo Nuotr. R. D. Puterių

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSIJAI
3 metams - 3.10%
5 metams - 3.80%

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai suteiks paskolą 
labai palankiomis sąlygomis!

SKYRIAI:

2975 Bloor St.W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St.W. 416 532-1149 
www.parama.net

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą, kuris įvyks 2004 m. 
vasario 16, pirmadienį, 12 v.d., 
IlI-čio aukšto menėje. Paskaitą 
skaitys R. Jonaitienė, meninę 
programą atliks choras “Daina”, 
bus V. Birštono paruošti šilti 
pietūs. Bilietai (po $10) gauna
mi pas T. Kobelskienę - tel. 416 
760-8003 arba S. Kuzmicką - 
tel. 416 769-1351.

KLB metinis solidarumo 
įnašas yra $10. Solidarumo įna
šus surenka apylinkės valdyba. 
Iš surinktosios sumos apylinkės 
reikalams lieka 50%, o kitus 50% 
persiunčiama KLB krašto valdy
bai. Pastaroji savo ruožtu per
siunčia 15% PLB valdybai. Yra 
prašoma užpildyti lietuvių kredi
to kooperatyvų paruoštus leidi
mus pervesti metinį solidarumo 
įnašą apylinkės valdybai. Inf.

A. a. sol. Anastazijos Sče- 
pavičienės 25-tosios mirties 
metinės buvo paminėtos praeitą 
šeštadienį, sausio 24 Mišiomis 
Lietuvos kankinių šventovėje 
(aukojo prel. J. Staškevičius) ir 
vaišėmis po jų Anapilio parapi
jos salėje. Prisiminimais apie 
velionę pasidalino Irena Kai
rienė, susirinkusiems dėkojo ve
lionės duktė Danutė Garbaliaus- 
kienė, maldą prieš vaišes sukal
bėjo klebonas prel. J. Staškevi
čius. Dalyvavo nemažas būrys 
šeimos draugų bei pažįstamų.

Dlv.
Amerikos lietuvis Rytų pa

krantėje š.m. sausio 10 d. laido
je išspausdino Eugenijos Fedo- 
sejevos ir Lauryno R. Misevi
čiaus dviem nuotraukom pa
iliustruotą straipsnį Lietuviškas 
knygynas Klevo lapo šalyje. Ap
rašomas pasimatymas ir pokal
bis su ilgamečiu Anapilio para
pijos knygyno vedėju Vytautu 
Aušrotu, paryškinant pastarojo 
nueitą sudėtingą gyvenimo ke
lią. Pasakojama apie lietuviškąją 
veiklą, organizacijas, sambūrius, 
finansines institucijas, sporto 
klubus, įvairius rengingius. To
ronto slaugos namų “Labdara” 
pastato nuotrauka papildo gana 
išsamų aprašymą.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

PARAMA

josios muzikos atlikėjų iš Lietuvos

IRENOS ST ARO ŠA IT ĖS ir 
ŽILVINO ŽVAGULIO

vasario 8, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų Didžiojoje salėje 

PROGRAMOĮE: senos ir ką tik sukurtos atlikėjų dainos.
Prieš koncertą nuo 2 v.p.p. ir pertraukos metu veiks baras.

Bilietai bus platinami prie įėjimo. Kaina - $15. *

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI TRADICINIAME

VAIMIW DIENOS

2004 m. vasario 14, šeštadienį
Renginio pradžia 7 v.v., baras veiks nuo 6 v.v.
LN Karaliaus Mindaugo didžiojoje salėje, 1573 Bloor St. W

Koncertinę programą atliks 
populiarios muzikos atlikėjai iš Lietuvos.

Šokiams gros "MAJOR MUSIC" 
vac^' F<ama'13usko L '.^-'4' " Karšta vakarienė su vynu,

loterija, veiks baras.
Bilietai - $35 asmeniui. Bilietai gaunami 

\ V LN raštinėje tel. 416 532-3311,
A T abiejose parapijose ir LN sekmadieniais.

' J Pobūvį rengia Lietuvių klubas “Santaka”

Medžiotojų ir ^TR||DJ|Q^ 
žūklautojųklubo IHUIlHu
TRADICINIS

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 
Programoje vyrų choras “ARAS”, mu
zika V.POVILONIO.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, pas 
narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

2004 m. 
vasario 21, 
šeštadienį,
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.)

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Žiema yra geriausias ir sveikiau
sias laikas nugenėti medžius ir 
krūmus. Nelaukit pavasario! 
Darbas garantuotas. Danius Le- 
lis: 647 519-2299 (nešiojamas).

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

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

A. a. Aldona Burbaitė- 
Gaurienė, 90 m. amžiaus, mirė 
sausio 24 d. Po gedulinių Mišių 
Aušros Vartų šventovėje sausio 27 
d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liko duktė 
Aldona Knystautienė su vyru 
Romu, vaikaičiai Linas ir Andrius 
ir provaikaičiai Simon ir Matieu.

D.S.
Lietuvos ambasadorė Sigutė 

Jakštonytė kalbės Vasario 16- 
tosios minėjime, kuris vasario 15 d. 
prasidės iškilmingomis Mišiomis 
Aušros Vartų parapijos šventovėje 
11 vai. ryto ir po pamaldų bus tę

ADAMON1S INSURANCE AGENCYJNC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

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

IT A O Montreal io lietuvių Į Į I / \O kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

(JAV-se amerikietiškais doleriais)
Vardas, pavardė..................................................................
Adresas.................................................................................

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

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

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

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

siunčiami nemokamai šešias savaites

,dol.

LSS jubiliejinėje Kar. Mindaugo stovykloje š.m. rugpjūčio 6-16 d.d. 
Kalifornijos kalnuose prityrę skautai pionierijos užsiėmimuose

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

Šypsenos
Asilas ir Jonas

Sovietmečiu “Kauno audiniuo
se” dirbo iš Argentinos grįžęs lietu
vis. Kartą vienas darbininkas pa
klausė kaip jo vardas?

- Net nežinau, - atsakė buvęs 
argentinietis. - Kai gimiau, buvau 
Jonas. Išvykau į Latviją - ten mane 
vadino Janiu. Draugavau su lenkai
te - mane vadino Janeku. Išvažia
vau į užsienį laimės ieškoti - ten 
mane vadino Žuanu. Grįžau į tėvy
nę - mane visi pradėjo vadinti... 
asilu.
DUNDAS/ROYAL YORK RA- 
JONE nuomojamas šviesus, atre
montuotas 1 miegamojo butas. 
Visi patogumai, atskiras įėjimas, 
skalbykla, vieta pastatyti auto
mobiliui. Dėl kainos galima tar
tis. Skambinti tel. 647 282-3300 
arba 416 220-1363.

siamas parapijos salėje, kur meninę 
programą atliks Toronto tautinių 
šokių grupė “Atžalynas”. Iš anksto 
visi kviečiami šioje šventėje gausiai 
dalyvauti. Inf.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Sveikinam savo parapijietį 
Andy Russell, sulaukusį 90 metų 
amžiaus. Linkime jam geros, stip
rios sveikatos.

- Šv. Elzbietos draugija pradės
naują sezoną vasario 1 d., o Šv. 
Onos draugija kovo 14 d. Narės yra 
prašomos atsinešti narių knygutes į 
susirinkimą ir užsimokėti metinį 
mokestį. V. L.

Nuotr. R. Otto

Apakęs milijonierius
Apakęs amerikiečių milijonie

rius parašė laišką savo sūnėnui į 
Vilnių ir paprašė jį atvažiuoti tvar
kyti reikalų. Sūnėną iškvietė sovie
tų saugumas ir pasiūlė:

- Parašyki dėdei, kad Ameri
koje likviduotų savo firmą ir per
vestų pinigus į Lietuvą. Tegu jis at
važiuoja gyventi pas jus. Visu kitu 
mes pasirūpinsime.

- Atleiskite... Jūs nesupratote 
jo laiško. Dėdė neišprotėjo, o tik 
apako. Parengė St. Prakapas

'^iP'ėį? <^p«^p ><iP?

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tcvzib @ pathcom.com
",'<5p'^P^P'^P<<įp^prQpr^pr^p<^pr^p<^pr

http://www.labdara.ca
http://www.parama.net
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
pathcom.com

