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Nepriklausomybė - visų
Daug švenčių, įvairių jubiliejų, minėjimų ir 

svarbesnių tautinių bei religinių dienų per metus prabė
ga, sutelkia lietuviškąją visuomenę kartu pabūti, švęsti, 
pamąstyti apie tų ypatingų įvykių reikšmę.

V
ASARIO 16-oji vis dėlto tarp tų visų iškilmin
gų dienų prasikiša aukščiau, kaip pati svarbioji, 
pirmaujanti diena. Nes ir daugelio kitų švenčių 
šiandien nebūtų, jei nebūtų buvusios Vasario 16-osios. 

Tai vis prisimintina. Nesunku suprasti, kas būtų su Lie
tuva atsitikę, jei ne ta nedidelė šviesesnių lietuvių pa
triotų grupelė, išdrįsusi pasirašyti Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, parodžiusi visiems lietuviams aiškią 
linkmę pasiaukojančiai dirbti, kad būtų įgyvendinta pa
rašais patvirtinta tikrovė. Istorija nurodo ir kviečia visus 
nepamiršti, kad anuomet, pačiais sunkiaisiais Lietuvai 
laikais, mūsų gimtąją šalį pagrobti ir prisijungti tykojo 
gausesnės jėgos iš rytų ir pietų. Kaip šiandien tą sudė
tingą ir stačiai likiminę būklę bevertintume, paskelbtai 
nepriklausomybei apginti reikėjo ginkluotų pajėgų ir 
nuoširdžios, nešūkaujančios vienybės. Ginklų žvangėji
mui nutilus, tauta įžengė į naują, dar neišbandytą, bet 
šviesų laisvės kelią. Kas atsimena ar kas iš knygų ir pa
sakojimų sužino - tasai laisvės kelias buvo grįstas kietu 
granitu, sudariusiu tvirtą pagrindą tautos sąmoningumui 
stiprėti ir ruoštis nežinomai ateičiai. Kas po to vyko, 
šiandien visi puikiai žinome. Užtat kaskart vis labiau 
turėtume pareikšti viešą dėkingumą tiems, kurie tą lais
vės kelią nurodė ir juo vedė per rezistencijas, laisvės 
kovas iki šių dienų nepriklausomybės.

V
ALSTYBINĖS nepriklausomybės vertė, rodos, 
neturėtų kelti klausimų. Tačiau kyla, kai į ją ne 
visi vienodai ar panašiai žvelgia. Vieniems ne
priklausomybė - tai tik įvykęs stebuklas. Jei stebuklas, 

tai yra pagrindo laukti ir daugiau stebuklų. Laukti ir 
laukti, greitai nesulaukus - kritikuoti, dejuoti, smerkti, 
kad ta nepriklausomybė nieko gero neduodanti, kad ją 
paskelbus gyvenimas net pablogėjęs, kad ji gera tik da
liai tautos ir t.t. Kiti į nepriklausomybę žiūri kaip į tam 
tikrą stating kurį turi statyti, tobulinti, gražinti, puošti 
visi. Tai visų namai, kuriuose sutelpa įvairių įsitikini
mų, nuomonių, religijų bei pasaulėžiūrų žmonės. Visi - 
vyrai, moterys, vaikai. Visi - aukštuosius mokslus bai
gę ir mažamoksliai, gabesnieji ir paprasti eiliniai, nie
kam nežinomi, nepažįstami, veržlieji ir abejingieji. Dar 
daugiau - nes šiandieninėj nepriklausomoj Lietuvoj gy
vena ir krašto laisve naudojasi ne vien lietuviai, bet ir 
visi Lietuvos žmonės, kaip jau įprasta juos dabar vadin
ti. Taigi statinys bendras, ir jo išlaikymas bei stiprini
mas yra visų piliečių pareiga. Ir vadovai visų turinčių 
teisę balsuoti pasirenkami. O tie rinkimai - tai krašto 
gyventojų veidrodis. Ir ta prasme neklysta tie, kurie tei
gia, kad politinio nesubrendimo ir silpnumo reikia ieš
koti ne tarp kandidatų į valdžią, bet rinkėjų tarpe, nes 
tai geriausiai parodo, kokie žmonės krašte gyvena ir 
kaip jie galvoja, kaip žiūri į nepriklausomybę ir valsty
bės ateitį. Švenčiant Vasario 16-ąją kiekvieną kartą pra
vartu pasigilinti, kas iš tikrųjų yra toji nepriklausomybė, 
kokia ji, kojai dar trūksta. Kiekvienas pozityvus požiū
ris ar mažiausias darbelis gali labai prisidėti prie lau
kiamos gerovės kėlimo. Č.S,

KANADOS ĮVYKIAI

Naujos vyriausybės užmojai

Partizanų balsas - Lietuvos balsas

Sosto kalba (“Throne 
Speech”) yra pirmas oficialus 
Kanados vyriausybės praneši
mas 2004 metais. Jame yra iš
vardijami ateities planai ir są
matos. Keliai, sveikata, švieti
mas, aplinkos bei krašto apsau
ga, ir visos ryškesnės problemos 
krašte yra aptariami kalboje iš 
sosto, kartu su numatomomis 
pagerinimo priemonėmis. Kana
dos parlamentą sudaro Anglijos 
karalienė ar jos atstovas, senato 
nariai ir rinkti atstovų rūmų na
riai. Pagal tradiciją, karalienės 
generalgubernatorė Adrienne 
Clarkson skaito kalbą iš sosto 
senato rūmuose. Ta proga, prisi
laikant senų tradicijų, iš savo 
oficialios gyvenvietės general
gubernatorė atvyksta su palyda 
prie parlamento rūmų, kur gau
džiant 21 patrankos šūviais ją 
pasitinka garbės sargyba, minis- 
teris pirmininkas, vyriausias 
krašto apsaugos ir krašto polici
jos pareigūnai. Senato rūmų sa
lėje ji karalienės vardu perskaito 
vyriausybės paruoštą kalbą. Ati
darant parlamentą laikomasi se
nų Anglijos tradicinių apeigų, 
kurios yra gana sudėtingos ir sa
votiškai įdomios. Ministeris pir
mininkas pažadėjo provincijoms 
lėšų miestų reikalams, 2 bin. do

lerių sveikatos ir paliegusių as
menų reikalams, paramą švieti
mo ir vaikų reikalams, technolo
gijai ir taršos kontrolei, peržiū
rėti gynybos planus ir kariuome
nės aprūpinimą.

Aukščiausias Kanados teis
mas 6:3 dauguma paskelbė 
sprendimą, kad 2-12 metų am
žiaus vaiko bausmė, tėvams pa
naudojant neperdėtą fizinę jėgą, 
neturi būti laikomas kriminali
niu nusikaltimu. įstatymas lei
dęs mokytojams panaudoti fizi
nę bausmę, yra panaikintas. Mo
kytojams leidžiama panaudoti 
fizinę jėgą tik išskiriant besipe
šančius mokinius. Apie 83% ap
klausoje dalyvavusių kanadiečių 
pasisakė esą patenkinti šiuo 
aukščiausiojo teismo sprendimu.

Hamiltono mieste, viena iš 
didžiausių plieno įmonių Kana
doje, pereina didžiulį persitvar
kymo procesą. Jau gerokai pase
nusi technika, pastatai ir Kana
dos dolerio stiprėjanti padėtis 
veda Stelco įmonę prie bankro
to. Tam išvengti yra būtinas per
sitvarkymas. Daugeliui darbi
ninkų teks sutikti su atlyginimo 
sumažinimu, kiti nustos darbo 
arba turės išeiti į ankstyvą pen
siją su galimai mažesne nei pla-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Dail. Laimučio Ločerio iliustracija karaliaus Mindaugo, Lietuvos vienytojo

Savaitė Lietuvoje
Svarbiausi darbai

Vasario 3 d. Lietuvos vy
riausybės susitikime su Europos 
sąjungos (ES) valstybių ambasa
doriais Vilniuje buvo pristatytas 
naujas ES reikalų koordinavimo 
planas. Jį pristatė vyriausybės 
kancleris Antanas Z. Kamins
kas. Vyriausybė įsteigė du nau
jus departamentus, kurie koordi
nuos Lietuvos pozicijų parengi
mą ES klausimais bei prižiūrės 
ES teisės įgyvendinimą. Už ES 
reikalų koordinavimą bus atsa
kingas kanclerio pavaduotojas 
ES klausimais Petras Auštrevi- 
čius. Kanclerio teigimu, Lietu
vos sėkmė rengiantis narystei 
ES yra kryptingo darbo ir efek
tyvaus koordinavimo šalies vi
duje rezultatas, praneša ELTA/ 
LGTIC. Artimiausių metų darbų 
svarbiausia užduotis yra sociali
nių ekonominių skirtumų maži
nimas tarp Lietuvos ir ES, Lie
tuvos piliečių gerovės augimo 
užtikrinimas.

Pripažinta auganti ekonomika
Kaip praneša Lietuvos rytas 

(2004.11.05), visos trys pagrindi
nės pasaulio “reitingų” agentū
ros padidino Lietuvos skolos 
vertinimus. “Fitch IB A” ir 
“Standard & Poor’s” suteikė 
Lietuvai BBB+ įvertinimą, o 
“Moody’s” pakėlė iki A3. Šie 
rodikliai tvirtina rekordinį Lie
tuvos ekonominį augimą. Taip 
pat didžiausia Šiaurės valstybė
se finansų grupė “Nordea” pa
skelbė apžvalgą, kurioje Lietu
vai šiems bei 2005 metams pro
gnozuojamas sparčiausias augi
mas visame regione.

2003 m. bendrasis vidaus 
produktas (BVP) išaugo 8.9%, 
vidutinis darbo užmokestis padi
dėjo 7%, sumažėjo nedarbas. 
Spartų BVP augimą lėmė išau
gęs vidaus vartojimas, kurį ska
tino infliaciją pakeitusi defliaci
ja. Euro ir lito stiprėjimas bei ar
ši konkurencija mažmeninės 
prekybos rinkoje šį procesą pa
laikė, todėl vidaus vartojimas 
pernai tapo svarbesniu augimo 
veiksniu negu eksportas.

Abejoja dėl Pilietybės 
įstatymo

Lietuvos seimo narių grupė, 
kurių atstovu pasirašęs Alek
sandras Poplavskis, Konstituci
niam teismui pristatė prašymą 
ištirti, ar Pilietybės įstatymo 18 

straipsnis neprieštarauja Konsti
tucijai. Prašymo tekste aiškina
mos pilietybės išsaugojimo gai
rės, kuriomis, prašytojų nuomo
ne, pažeidžia ne lietuvių kilmės 
piliečių teises. (Tuo pačiu išaiš
kinamos užsienio lietuvių tei
sės.) Ginčijamo įstatymo 18 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad Lietuvos pilietybės netenka
ma atsisakius LR pilietybės, įgi
jus kitos valstybės pilietybę arba 
Lietuvos tarptautinių sutarčių 
numatytais pagrindais. To paties 
straipsnio 2 dalyje nustatoma, 
kad pirmos dalies antrasis punk
tas netaikomas asmenims, iki 
1940 m. birželio 15 d. turėju
siems Lietuvos pilietybę, jų vai
kams, vaikaičiams ir provaikai- 
čiams, arba lietuvių kilmės as
menims, kurių tėvai ar seneliai 
arba vienas iš tėvų ar senelių yra 
ar buvo lietuviai ir pats asmuo 
pripažįsta save lietuviu. Šiuo 
nuostatu neleidžiama lenkams, 
rusams, žydams ar kitų tautybių 
piliečiams turėti dvigubą piliety
bę. Jis todėl prieštarauja Konsti
tucijos 29 straipsniui, kuriame 
įtvirtinta, kad “įstatymui, teis
mui ir kitoms valstybės institu
cijoms ar pareigūnams visi as
menys lygūs. Žmogaus teisių 
negalima varžyti ir teikti jam 
privilegijų dėl jo lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, sociali
nės padėties, tikėjimo, įsitikini
mų ar pažiūrų pagrindu.” Parla
mentarų prašyme ginčijama, kad 
Pilietybės įstatymas teikia privi
legijų lietuvių kilmės asmenims 
ir pažeidžia tautinių mažumų 
apsaugos sutartį.

Išsitarė užsienio spaudai
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas sausio 21 d. pokal
byje su Vokietijos naujienų 
agentūra “dpa” kaltino parla
mentą, teismus, spaudą ir televi
ziją neatsakingumu, rašo ELTA/ 
LGTIC. Jis pažymėjo, kad tai, 
kas dabar vyksta Lietuvoje, yra 
klastinga režisūra, kurios tikslas 
— morališkai ir politiškai jį pa
laužti. Jis apkaltino Lietuvos 
spaudą “tendencingai nušvie
čiant įvykius” ir sakė, kad tikro
ji skandalo esmė yra “valstybi
nių institucijų mėginimas kves
tionuoti rinkėjų valią”. Jo teigi
mu, jis buvo išrinktas demokra-

(Nukelta į 2-rą psl.)

JUOZAS KOJELIS
Pokario partizanai, 1918-1944 

metų nepriklausomos Lietuvos 
augintiniai, pasipriešinimo ko
vos praktiką jau buvo atlikę 
1941 m. sukilimo ir 1941-1944 
m. antinacinėje rezistencijoje, o 
1944-siais sugrįžus bolševikų 
okupacijai, ginklu ir laisvu žo
džiu pogrindžio spaudoje atsto
vavo dėl laisvės kovojančiai ne
priklausomai Lietuvai. Jie kal
bėjo ir veikė Lietuvos vardu, jie 
turėjo teisę veikti ir kalbėti, ir jų 
balsas buvo autentiškas kovo
jančios Lietuvos balsas.

Šeštojo dešimtmečio pirmoje 
pusėje gyvasis partizanų balsas 
nutilo, bet jis dar garsiai aidėjo 
LKB Kronikos, Lietuvos Hel
sinkio grupės, Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto drąsiuose 
žygiuose, pakilusio Sąjūdžio šur
muliuose, Baltijos kelyje.

Partizanų balsą ginklais, kan
kinimais, trėmimais, išdavys
tėmis, šmeižtais bandė užslopinti 
okupantas, talkinant išeivijos “pa- 
vargusiems herojams” - deks- 
niams, morkams, alseikoms, mi- 
kuckiams, slidinėtojams Kaukazo 
kalnuose ir Maskvos gatvėse. Bet 
tauta tėvynėje ištvėrė iki nepri
klausomybės atkūrimo 1990. Iš
tvėrė ir dauguma išeivių, nenu- 
leidusių rankų ir neuždariusių pi
niginių tautos laisvės ir valstybės 
nepriklausomybės reikalams.

Lietuvai 1990 atkūrus nepri
klausomybę, partizanų balsas 
kartu su gyvybes išsaugojusiais 
laisvės kovotojais išėjo iš po
grindžio. Išeiti tai išėjo, bet ar 
Lietuva autentišką 1944-1956-jų 
metų partizanų ir vėlyvesniųjų 
laisvės kovotojų balsą girdi?

1998 m. Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras Vilniuje išleido 711 pus
lapių knygą Partizanai apie pa
saulį, politiką ir save. Partizanų 
pogrindžio spaudos tekstus su
rinko, kruopščiai paruošė, tema- 
tiškai sugrupavo ir įvadą parašė 
nepamirštama istorikė Nijolė 
Gaškaitė-Žemaitienė. Iš vienos 
kitos citatos susipažinkime su 
autentišku partizanų balsu.

Lietuvos partizanai tada ko
vos bendražygiais laikė patrioti
nę išeiviją:

“Ši istorinė kova yra visos 
tautos kova. Todėl kovojanti lie
tuvių tauta su panieka žiūri į 
tuos savo tautiečius, kurie nori 
ir stengiasi likti prie tos kovos 
neprisidėję ir ‘kovojo' tik tada, 
kai nebuvo pavojų ir nebuvo su 
kuo kovoti. Mūsų ryžtinga kova 
dėl savo tautos gyvybės ir atei
ties, mūsų broliai Šiaurės ir Pie
tų Amerikoje, mūsų pabėgėliai 
Vokietijoje, Švedijoje, Anglijoje 
ir kituose pasaulio kraštuose" 
(Laisvės varpas, 1947).

Šį balsą išsilaisvinusioje 
Lietuvoje ir išeivijoje baigia už
gožti tie, kurie skelbia, kad so
vietmečiu Lietuvos kultūra išgy
venusi “aukso amžių”, kad 
Maskvos globoje Lietuvos žmo
nės sukultūrėję, sudemokratėję, 
sueuropėję ir toli pralenkę išei
vius, kad gensekai, komsorgai, 
glavlito darbuotojai ir enkave
distai veikę Lietuvos laisvės 
labui.

Prie šių kovotojų derinasi ir 
tie išeiviai, kurie anais laikais ne 
tik atsisakė kovos dėl nepriklau
somybės atkūrimo, bet ir ‘atsukę 
veidus į Lietuvą’ smerkė 1941 
m. sukilimą, 1944-1956 m. par
tizanus, priekaištavo LKB kroni
kai, kad buvusi neobjektyvi 
ateistų atžvilgiu, vyskupui V. 
Brizgiui, kad paklusnus buvo 
Vatikanui, o ne Maskvos religi
nių reikalų įgaliotiniui.

Partizanų spauda tautai ir 
tautos istorijai garsiai kalbėjo 
apie laisvės kovos priežastis ir 
tikslus. Štai citata:

“Labai galimas dalykas, 
kad nesipriešinimas Pavergėjui 
mūsų tautai būtų buvęs mažiau 
nuostolingas negu priešinima
sis. (Bet) tautai pasirodė per 
daug žema ir negarbinga nusi
lenkti paniekai, barbarystei, 
tapti bjauriausių dvasios išsigi

mėlių mindžiojama verge. Vadi
nas tauta pakilo į kovą, ginda
ma savo žmogiškąjį vertingumą, 
gindama tai, kas visiems lais
viems ir doriems žmonėms yra 
brangu" (Prie rymančio Rūpin
tojėlio, 1952).

Šių dienų kosmolitiniai 
“patriotai”, susirišę su tais, kurie 
1941 su Raudonąja armija spru
ko į rytus, ir kai kurie išaugę 
Vakarų šiltadaržiuose, pavojams 
praėjus, garsiai šūkauja: “1941 
metų sukilimas buvo klaida”, 
“sukilėliai, partizanai ir Laiki
noji Lietuvos vyriausybė vykdė 
holokaustą”, kad “lietuvės mo
terys ir vaikai kartu su naciais 
Lietūkio garaže Kaune šoko ant 
nužudytų žmonių lavonų ir gie
dojo Lietuvos himną”.

Teko skaityti pasaulyje pla
tinamą anglų kalba knygą Lith
uania - Crime and Punishment, 
kurioje žmogžudžiais pasauliui 
pristatomi partizanų vadai - lie
tuvių tautos herojai: Jonas Že
maitis - Vytautas, Adolfas Ra
manauskas - Vanagas, Juozas 
Lukša - Daumantas, Juozas Vit
kus - Kazimieraitis, vyskupai 
kankiniai - Mečislovas Reinys, 
Pranciškus Ramanauskas, Vin
centas Borisevičius ir praktiškai 
visi laisvės kovotojai.

Žiūrėdami į ateitį; partizanai 
svajojo apie išlaisvintos Lietu
vos tokią vyriausybę, kuri mūsų 
daugiau neapviltų (Laisvės bal
sas, 1951). Bet tokios vyriausy
bės per trylika metų dar nesu
laukėme. Ir dabar valdžios ir 
ekonominio gyvenimo struktū
rose vyrauja buvę partizanų 
priešai ar-jų palikuonys, o kraštą 
nuskurdinusią šešėlinę ekono
miką kontroliuoja nomenklatūri
niai klanai. Partizanai šiandien 
nebevadinami banditais. Tai da
rė svetimieji ir savi okupantai,

Kaunas. Laisvės statula (atstatyta 1989 m.) Nuotr. R- Juokelio
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Jie kovos bendražygiais laikė ir patriotinę išeiviją
Rusija Vakarų artumoje

Nepasitikėjimas Rusija ir ypač prez. V. Putinu yra itin stiprus
Sibiro kankinė Dirsytė

Pradėta oficiali byla paskelbti ją palaimintąja 
“Kaltinamas Lietuvos prezidentas” 
Rytų interesų šaknys dar gajos Lietuvoje

Buvo skirtas būti piemeniu...
Liudas Dambrauskas - laisvės kovotojas

“Pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą”
Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimas ir veikla

Lietuvė dailininkė televizijoje 
Kūrybinga menininkė Snaigė Šileikienė

Lietuvos Katalikų Bažnyčios

KRONIKA 
___________ 8

vadino žmogžudžiais. Tai dabar 
daro Lietuvos laisvės priešai, 
bet jie ignoruojami. Tarsi lau
kiama, kad ta karta baigtų iš
mirti ir nebedrumstų patogiai 
gyvenančių ramybės.

Lietuvių litaratūros ir tautos 
dvasios tyrinėtojas prof. Vytau
tas Kubilius, rašydamas apie 
partizanų vadą Adolfą Rama
nauską - Vanagą žurnalo [Lais
vę 2001 m., 132 nr. aptaria ir 
visą partizanų kartą:

“Adolfas Ramanauskas pri
klausė istorinei idealistų kartai, 
kuri galvojo ne apie save, o apie 
tautos likimą, kuri drįso ir galė
jo aukotis dėl tautos laisvės. 
Savo knygoje (Ramanauskas) 
sukūrė labai ryškų visos idealis
tų kartos portretą - tokios žmo
nių formacijos šiandien mes ne
turime ir, matyt, greit neturė
sime ".

Prof. Juozas Brazaitis jau 
1964 m. išeivijoje išleistoje kny
goje Vienų vieni dvidešimt pen- 
kerių metų rezistencijoje taip 
buvo aptaręs Lietuvos partiza
nus ir partizanų kartą:

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Rusija Vakarų artumoje

Sibiro kankinė Dirsytė

JUOZAS VITĖNAS
Šiuo metu Rusijos preziden

tas V. Putinas esąs užsitikrinęs 
JAV ir Europos Vakarų vadovų 
pasitikėjimą, rašoma Washing
ton Post dienraštyje (1.20), ta
čiau buvusiose Varšuvos pakto 
šalyse ir buvusiose sovietinėse 
respublikose, kurios jungiasi į 
ŠAS ir ES, nepasitikėjimas Ru
sija ir ypač prez. V. Putinu yra 
nepaprastai stiprus.

Pasak laikraščio, V. Putino 
rėmėjų laimėjimas Rusijos par
lamento rinkimuose, kuriuose 
visišką nesėkmę patyrė provaka- 
rietiškos partijos, sustiprino len
kų, čekų, baltiečių ir kitų neri
mą. Jie visi mano, kad Rusija 
sąmoningai ar nesąmoningai ke
lia nerimą kaimyninėse valsty
bėse. Todėl Vidurio Europos 
gyventojai baiminasi, kad chao
tiška būklė Ukrainoje, Gudijoje, 
Moldovoje, Gruzijoje gali išpro
vokuoti Rusijos įsikišimą ar net 
okupaciją su nauja imperialisti
ne politika.

ŠAS pareigūnų susitikimuo
se ir Briuselio koridoriuose, pa
sak laikraščio, oficialūs Lenki
jos, Čekijos ir Vengrijos atsto
vai negarsiai, bet beveik nuolat 
perspėja amerikiečius ir euro
piečius, kad juos bandoma pra
ryti, ir kad tai nori padaryti bu
vęs KGB karininkas, dabartinis 
Rusijos prezidentas.

Ši “Naujosios Europos” da
lis Vakaruose gerokai sustiprės, 
kai į savo gretas priims naujus 
narius - Baltijos valstybes. Lie
tuviai, latviai ir estai bėga iš Ru
sijos “artimojo pasienio”, tačiau 
kartu su jais persikelia ir rusų 
tautinės mažumos bei daugelis 
buvusios sovietų imperijos 
problemų, į kurių sprendimą 
Maskva ir toliau bandys kištis.

ŠAS artimasis pasienis labai 
greit sutaps su Rusijos artimuo
ju pasieniu, kai ŠAS sienos bus 
perkeltos toliau į rytus, pareiškė 
ŠAS naujasis generalinis sekre
torius, buvęs Olandijos užsienio 
reikalų min. J. Schaeffer, kuris 

Žymusis Lietuvos laisvės kovotojas prof. JUOZAS BRAZAITIS
Nuotr. Vyt. Maželio

šias pareigas sausio 1 d. perėmė 
iš brito G. Robertson. Jis taip 
pat labai vertino lanksčius, prak
tiškus santykius, kuriuos tarp 
ŠAS ir Kremliaus įtvirtino G. 
Robertson. Tačiau Rusija tyliai 
išvedė savo karinius dalinius iš 
Kosovo, tuo užbaigdama daug 
žadėjusį bendradarbiavimą, ku
ris buvo pradėjęs megztis šioje 
Balkanų dalyje.

Kartu su antruoju ŠAS plėt
ros etapu ES taip pat padidės 
nuo 15 iki 25 valstybių. Pasak 
laikraščio, ji jau tapo prez. Puti
no įtarimų ir pykčio objektu, kai 
iškyla Rusijos susisiekimo su 
Karaliaučiaus sritimi ir kitos 
problemos. Kremlius paprastai 
vengia pasitarimų su ŠAS parei
gūnais Briusely, stengiasi tiesio
giai derėtis su valstybių pareigū
nais, kuriuos V. Putinas, pasak 
laikraščio, sugebėjo apstulbinti 
ir apakinti savo blizgesiu.

Tiesioginio ryšio tarp ŠAS 
bei ES plėtros į rytus ir ameri
kiečių karinių bazių Europoje 
iškeldinimo nėra. Tačiau visi šie 
pakeitimai yra dar nuo šaltojo 
karo laikų likusio Europos su
skaldymo atšvaitai. Tai vyksta 
naujoje strateginėje aplinkoje, 
kuri kol kas nėra įprasta, o tai 
reiškia, kad ji ląbąi grėsminga 
atrodo Rusijos kariškiams.

Lenkijos pareigūnai nese
niai buvo sukėlę Maskvos susi
rūpinimą, pasiūlydami JAV 
įsteigti Lenkijoje karines bazes. 
Pasak lenkų, tai galėtų būti šiuo 
metu Vašingtone kaip tik pla
nuojamo tokio Amerikos karių 
perkeldinimo Europoje plano 
dalis. Amerikos pareigūnai pri
minė, kad JAV yra pažadėjusios 
nesteigti didelių karinių bazių 
Rytų Europoje už Rusijos suti
kimą suvienyti Vokietiją.

Bet kuriuo atveju, pasak 
laikraščio, JAV planuoja steigti 
“laikinas bazes Rytų ir Pietų Eu
ropoje”, ir ten perkelti kai ku
riuos savo dalinius iš Vokietijos 
bei Italijos kaip atramą arčiau 
“karštųjų pasaulio taškų”.

Gedimino pilis, ant kurios nuolat plevėsuoja Lietuvos vėliava, primenanti krašto laisvę Nuotr. R. Puterio

Partizanų balsas - Lietuvos balsas
(Atkelta iš 1-mo psl.)

“Iš margos socialinės ma
sės, atsidūrusios miškuose ar 
dar gyvenančios tegalintame gy
venime, (partizanų) vadovybė 
siekė sudaryti aukštų moralinių 
kvalifikacijų bendruomenę, pa
siryžusią kovoti ne tik su priešu 
dėl krašto laisvės, bet ir su pa
čiu savim dėl savo asmenybės 
moralinio lygio. Tokių žmonių 
organizuota bendruomenė yra 
išskirtinė, rinktinė tautos dalis - 
save paskyrusi neabejotinai au
kai dėl aukštesnių idealų - kaip 
viduriniais amžiais ankstyvasis 
riterių luomas. Į tą riterinį luo
mą partizanas panašus netgi 
savo religine dvasia, kuri lydėjo 
partizanų viešąjį ir asmeninį gy
venimą, Kai vienas iš Vakarų 
atvykęs asmuo parodė nepasi
tenkinimo, kam dienos darbus 
partizanų stovykla baigia mal
da, jam buvo pasiūlyta -pasi
traukti iš stovyklos. Moralinis, 
patriotinis, religinis momentai 
priklausė partizano asmenybės 
esmei

Prof. Juozas Ambrazevi- 
čius-Brazaitis, taip pat kaip ir 
prof. Vytautas Kubilius, buvo 
lietuvių literatūros ir tautos dva
sios tyrinėtojas; bet ir dar dau
giau. Poeto Bernardo Brazdžio
nio žodžiais:

“Juozas Ambrazevičius-Bra- 
zaitis įrodė, kad viename tur
tingos dvasios asmenyje, gyve
nimui ir tėvynei pareikalavus, 
turiningai gali reikštis mokyto
jas ir mokslininkas, žurnalistas 
ir visuomenininkas, politikas ir 
valstybininkas, rezistencijos ko
votojas ir vadas" (Į Laisvę, 1975).

Prieš kelias savaites sukako 
100 metų nuo Brazaičio gimi
mo. Norint pažinti Juozą Bra
zaitį, jo darbus ir idėjas, reiktų 
skirti visą politinių studijų pro
gramą. Bet šios programos rė
muose prisiminkime jį tik ry
šium su partizanų tema.

Vokietinečiu Lietuvoje Juo
zas Brazaitis buvo vyriausias 
antinacinės rezistencijos autori
tetas, atsidūręs Vakarų tremtyje, 
visa savo esme išliko ginkluotos 
rezistencijos Lietuvoje dalyvis. 
Jis apie ginkluotąją rezistenciją 
plačiai rašo savo knygoje Vienų 
vieni, jo parašyti veik visi 
straipsniai Lietuvių enciklopedi
joje apie partizanus ir jų žy
miuosius vadus. Kaip tarpinin
kas su JAV žvalgyba ir asmeniš
kai jis suartėjo su iš okupuotos 
Lietuvos į Vakarų Europą prasi
veržusiu partizanų vadu Juozu 
Lukša, suredagavo jo prisimini
mų knygą Partizanai už geleži
nės uždangos ir parašė knygos 
įvadą. Padėjo paruošti amerikie
čių žvalgybos remiamą Juozo 
Lukšos grįžimą ir savo bičiulio 
Julijono Būtėno išvykimą į oku
puotą Lietuvą.

Brazaitis turi savo vietą tarp 
pačių garbingiausių ginkluoto
sios ir kultūrinės-politinės rezis
tencijos kovotojų ir vadų. Bra
zaičio vaidmuo kaip rezistenci
jos kovotojo ir vado yra žinoma, 
bet iki šiol vis bandoma ją da
ryti kontroversine. Aiškindami 
kontroversijas, sustokime trijose 
jo rezistencinio kelio stotyse.

1941 birželio 22 prasidėjus 
Vokietijos-Rusijos karui, tuoj 
pat prasidėjo pogrindyje paruoš
tas sukilimas. Vokiečiai dar ne
buvo pasiekę Kauno, kai birže
lio 24 sukilėlių vadovybė per 
Kauno radiją pasauliui įvairio
mis kalbomis paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą ir 
laikinosios vyriausybės sudary
mą. Nors vokiečiams įvairiais 
būdais terorizuojant, Laikinajai 
vyriausybei per kelias gyvavimo 
savaites pasisekė atkurti beveik 
visą valstybės administraciją. 

Bet kas atsitiko: Ambrazevi
čiaus (Brazaičio) vyriausybei 
nuversti grupė pronaciškai nusi
teikusių lietuvių liepos 23-24 
suruošė pučą. Pučininkai - Py
ragius, Vokietaitis, Stanevičius, 
Daunys ir kiti — iš tikro nebuvo 
išdavikai, bet dėl neapykantos 
vadinamiesiems “krikdemams” 
ar “katalikams” nuėjo išdavimo 
keliu. Pučas nepasisekė, bet 
Juozas Brazaitis, kaip LLV va
dovas susilaukė tos “voldemari- 
ninkų” grupės neapykantos.

Su išaugusia “antiklerikalų” 
grupe Brazaičiui teko susidurti 
Vokietijoje po karo kaip VLIKo 
Vykdomosios tarybos informa
cinės tarnybos ir vėliau kaip už
sienio reikalų tarnybos vadovui. 
Į Vakarus pasitraukę karo pabė
gėliai daugiausia susitelkė Vo
kietijoje ir pradėjo rūpintis, kaip 
padėti Lietuvoje kovojantiems 
partizanams. Tiesiogiai padėti 
partizanams pirmiausia pakilo 
liberalinis išeivijos sparnas, po 
kuriuo pateko ir patys aršiausi 
nacionalistai “voldemarininkai” 
(Vokietaitis, Stanevičius). Šios 
grupės vadu iškilo buvęs nacių 
politinis kalinys, drąsus rezis
tentas ir piktas “antiklerikalas” 
Jonas Deksnys. Tas jo “antikle
rikalizmas” nuvedė jį į partizanų 
išdavystę, kuri šiek tiek paro
dyta filme Vienų vieni.

Rizikos nepaisantis Jonas 
Deksnys slaptais keliais Lietuvą 
pasiekė 1945 ir apsigyveno pas 
prof. Juozą-Markulį, kuris pri
klausė laisvės kovų organizaci
jos viršūnei. Jo dėka Deksnys 
susipažino su partizanų veikla ir 
jų vadais, painformavo juos apie 
nuotaikas Vakėrų pasaulyje ir 
Markulio (slapyvardis - Erelis) 
parūpintais dokumentais vėl grį
žo į Vakarus. Vėliau išaiškėjo, 
kad Markulis buvo į laisvės ko
vų vadovybę infiltruotas sovietų 
kontržvalgybos “Smerš” agentas.

Iš Lietuvos 1946 m. grį
žusio Deksnio VLIKas (tuo me
tu pirm. - prof. Mykolas Krupa
vičius) nepriėmė į savo tarpą, 
nes buvo išaiškėję, kad vokiečių 
tardomas lengvai išplepėjo apie 
kitus antinacinės rezistencijos 
dalyvius. Tas dar paaštrino 
Deksnio neapykantą “krikde
mams”. Pasitaręs su savo grupe, 
Deksnys tų pačių 1946 pavasarį 
vėl išvyko Lietuvon. Ten nuvy
kęs partizanų vadus painforma
vo apie tariamai išeivijoje pri
imtą planą perorganizuoti krašto 
rezistenciją. Esą užsienio lietu
viai siūlo Lietuvos pogrindyje 
įsteigti Vyriausiąjį Lietuvos at
statymo komitetą - VLAK, ku
ris eitų “parlamento” pareigas, 
Bendro demokratinio pasiprieši
nimo sąjūdį (BDPS) - “vyriau
sybę”, ir Vyriausiąjį ginkluotų 
pajėgų’ štabą - “kariuomenę”. 
Jei tokia užsienio lietuvių valia, 
partizanai pasiūlytam planui pri
tarė. Rudeniop grįžęs Vokieti
jon, Deksnys atvežė tą planą, 
patvirtintą savo ir Erelio para
šais. Taip pat jiš atvežė sąrašus 
VLAKo ir BDPS-io užsienio 
delegatūrų: Lietuvos pogrindis 
šiuos asmenis skiriąs savo at
stovais užsienyje. Į VLAKo VD 
esą paskirti: Kaminskas, Krupa
vičius, Bieliukas, Brazaitis, Žy
mantas, Padalis, Stanevičius, o į 
BDPS delegatūrą - Deksnys, 
Greimas, Raila, Stanevičius, 
Valiulis (Drunga), Žymantas, 
Vokietaitis, Brazaitis, Padalis. 
Šitos “delegatūros” turėjo užsie
nyje atstovauti krašto rezistenci
jai ir pakeisti VLIKą. Visi “pa
skyrimus” priėmė (Krupavičius 
ir Kaminskas-Kairys sąlyginai), 
tik Brazaitis buvo įsitikinęs, kad 
tai krašto rezistencijos valios 
klastojimas, ir “įgaliojimų” ne
priėmė. Klastojimo faktą patvir
tino 1948 į Vakarus prasiveržęs 
Juozas Lukša (Daumantas). Jis

Partizanų vado Žemaičio bendražy
gės Elenos Palubeckaitės-Astrauskie- 
nės portretas Dail. L. Juozonis

taip pat patvirtino įtarimą, kad 
prof. Juozas Markulis (Erelis) 
yra sovietų saugumo agentas.

Prispaustas įrodymų, Deks
nys savo “delegatūras” atšaukė, 
įsakydamas “bet kokį viešą ar 
slaptą veikimą, kaip neturintį 
teisėto pagrindo, sustabdyti”. 
BDPS “delegatūra” veikimo ne 
tik nesustabdė, bet iš “delegatū
ros” pašalino patį Deksnį. Deks
nys prieš Brazaitį, Lukšą ir kitus 
“krikdemus” dar labiau pakarto. 
Brazaičiui moraliai sunaikinti 
buvo sudaryta slapta “Klevo” 
draugija. Pagrindiniai prieš jį 
naudojami kovos ginklai buvo 
šmeižtai.

Deksnys 1949 vėl Lietuvon 
išvyko, spėjęs atšildyti santy
kius su savo buvusiais vienmin
čiais. Išvyko, negrįžo ir tapo 
KGB struktūros narys. Išdavinė
jo partizanus, apie kuriuos anks
čiau buvo prisirinkęs žinių, o 
per savo palikusius draugus, ku
rie juo dar vis pasitikėjo, į rezis
tenciją Vakaruose infiltravo KGB 
agentus. Ir taip kova prieš “kle
rikalus”, “krikdemų esesininkus” 
- frontininkus, “juodžiausius eks
ponentus” baigėsi juodžiausio
mis išdavystėmis.

Septintojo dešimtmečio pra
džioje Brazaitis (tuo metu jis 
buvo savaitraščio Darbininkas 
redaktorius) viešai buvo apkal
tintas antrojo karo metu bendra
darbiavimu su naciais ir holo
kausto vykdymu. JAV kongreso 
narė Elizabeth Holtzman paskel
bė ilgą vadinamąjį “karo nusi
kaltėlių” sąrašą, kuriame buvo ir 
Brazaičio pavardė. Tačiau JAV 
LB pirmininko Algimanto Ge- 
čio rūpesčiu šį kaltinimą ištyrė 
JAV Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba ir prof. Juozą Bra
zaitį išteisino. Kitas kongreso 
narys Joshua A. Eilberg, jį atsi
prašė, nors Brazaitis prieš kelis 
mėnesius jau buvo miręs.

Sakoma, kad JAV preziden
tas Ronald Reagan ant stalo lai
kęs pi aketę su įrašu:

“There is no limit to what a 
man can accomplish if he does
n't mind who gets the credit”.

Brazaitis sau kreditų neno
rėjo. Ir savo nuopelnus mielai 
dalijo kitiems. Išeivijoje kėlė 
Lietuvos partizanų garbę jauno
joje kartoje, stiprino suaugu
siuose. Lietuvos partizanų aukos 
įkvėptas, 1953 m. paskelbė pra
našingą įžvalgą:

“Tegaliu pripažinti, kad 
krašto rezistencijos šviesiausi 
didvyrių pavyzdžiai man, kaip ir 
daugeliui tremtyje, stovi prieš 
akis nuolatos, jie gaivina pasi
ryžimą visas jėgas skirti kovai 
už tėvynės laisvę, palaiko tvirtą 
tikėjimą, kad kruvinais keliais, 
didelėm aukom, lėtu žingsniu, 
bet toji laisvė, laisvė visom tau
tom artėja, kaip nesulaikomas 
saulės patekėjimas ”.

Ir partizanų balsas ir Brazai
čio balsas buvo laisvos Lietuvos 
balsas.

KUN. KĘSTUTIS A, 
TRIMAKAS

Adelė Dirsytė yra kilni, drą
si ir didi moteris, kuri dėl krikš
čioniškų idealų ir darbų 1946 m. 
Vilniuje buvo suimta ir iš Lietu
vos į Sibirą ištremta; ten sunkių 
darbų koncentracijos stovyklose 
toliau priešinosi ateistinei asme
nis nužmoginančiai sovietų sis
temai, palaikydama ir keldama 
kartu su ja kalinamų lietuvaičių 
dvasią. Už tai vis daugiau baus
ta ir kankinta, ji mirė tolimaja
me Sibire 1955 metais. Jubilieji
nių 2000 metų išvakarėse buvo 
pradėta oficiali byla paskelbti ją 
palaimintąja.

Dievo Apvaizda pasirenka 
Jo malonei atvirą ir ištikimą as
menį būti Jo įrankiu tautai, pa
ruošdama jį ypatingiems uždavi
niams ne tik jo žemiškajame gy
venime, bet ir po mirties būti 
pavyzdžiu ir iš dangaus skleisti 
Dievo gėrio palaimą žemėje li
kusiems žmonėms. Tauta gali 
tokį asmenį ignoruoti, ypač jei 
jos siekiai yra tiek žemiški, kad 
visiškai neatitinka to asmens 
vertybių. Taip iš dalies vyksta 
mūsų tautoje Adelės Dirsytės at
veju. Nemaža tautos dalis yra 
pasukusi visiškai kita kryptimi: 
ji Sibire kentėjo ir mirė dėl di
džių dvasinių vertybių, kurių mū
sų tautos didelė dalis nevertina.

Tačiau tautoje yra ir tų, ku
rie didžias dvasines vertybes su
geba branginti - tas, kurias ver
tino ir dėl kurių kentėjo ir mirė 
Adelė Dirsytė, ypač - ištikimy
bę Dievui ir Jo meile pagrįstą 
tautos meilę. į tuos ašmenis čia 
ir kreipiamės: nuo mūsų pri
klauso mūsų tautoje sudaryti są
lygas Dievo Apvaizdai per Ade
lę Dirsytę tautiečiams nešti gau
sią palaimą. Viena tokių sąlygų 
yra šios Dievo tarnaitės paskel
bimas palaimintąja.

Tam tikslui reikia prašyti 
Dangų, kad Adelė Dirsytė būtų 
paskelbta palaimintąja. Toks 
prašymas jau yra išreikštas žo
džiais arkivyskupo Sigito Tam- 
kevičiaus aprobuotoje maldoje. 
Ja naudojasi pavieniai žmonės, 
o kartais ir susibūrę į mažus bū
relius. Tačiau dar reikalingas 
maldos vajus - platus ir vis stip
rėjantis maldų antplūdis, nu-

Vysk. S. Tamkevičius, SJ, prie lietuviškojo kryžiaus Kanados Midlande

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tiškai, jo kadencija turi trukti 
mažiausiai penkerius metus, ir 
jis neatsisakys jam tenkančios 
atsakomybės.

JT teigiamas vertinimas
Jungtinių Tautų (JT) specia

listas prof. Daniel Bilak įvertino 
Lietuvos administracinių teismų 
sistemą kaip pavyzdį kitoms 
Rytų Europos valstybėms, skel
bia Kauno diena. Jo teigimu, 
Lietuva yra perėmusi vieną iš 
pažangiausių administracinių 
teismų sistemos modelių, ir 
valstybėje yra pakankamai daug 
institucijų, kurios padeda įgy
vendinti administracinį teisingu
mą ir kuriomis pasitiki Lietuvos 
gyventojai. Vertinimas buvo už
sakytas JT vystymo programos.

A.a. ADELĖ DIRSYTĖ

kreiptas į Dangų.
Tokiam maldos vajui laikas 

jau yra pribrendęs. Nuo šių me
tų pradžios - ir ne tik individua
lia malda, bet ir organizuotai 
susiburdami, ypač atitinkamų 
sukakčių proga. Štai trumpas 
Adelės Dirsytės gyvenimo su
kakčių kalendorius (metų eigos 
tvarka):

Vasario 16: 1953 m. Maga
dane Adelė savo ranka parašė 
maldaknygę Marija, gelbėki mus.

Kovo 6: 1946 m. ji buvo su
imta Vilniuje.

Balandžio 15: 1909 m. ji gi
mė Pramislavos vienkiemyje, 
netoli Šėtos.

Birželio 5: 1947 m. ji su ki
tais suimtaisiais buvo iš kalėji
mo varoma į Sibiran išvežimo 
punktą prie Vilniaus geležinke
lio stoties.

Rugsėjo 26: 1955 m. išse
kus jėgoms, iškankinta ji mirė 
Chabarovske.

Lapkričio 11:1946 m. ji nu
teisiama 10 metų kalėti privers
tinių darbų stovyklose Sibire.

Arkivyskupo Sigito Tamke- 
vičiaus aprobuota malda:

Viešpatie Dieve, Tikėjimo, 
Vilties ir Ištvermės šaltini! Tu 
palaikai ir stiprini pasitikinčius 
ir sekančius Tavimi. Žiauriuose 
Sibiro lageriuose daugelį metų 
stiprinai mokytoją Adelę Dirsy
tę, kad liktų ištikima Tavo valiai 
ir pamokančiu pavyzdžiu arti
mui. Viešpatie, suteik malonę, 
kad mokiusi žodžiu ir savo gyve
nimu, o tikėjimą paliudijusi kan
kinyste, galėtų tapti mūsų užta
rėja Danguje. Amen.

Vertinimo autorius pateikė 
siūlymus, kaip būtų galima to
bulinti Lietuvos administracinės 
teisės sistemą. Lietuva turėtų su
kurti ir priimti Administracinio 
proceso kodeksą, nes šiuo metu 
administraciniai teismai savo 
darbe priversti remtis net keliais 
įstatymais, kurie ne visada reg
lamentuoja visus juridinius 
niuansus. Taip pat reiktų plėsti 
administracinių ir mokestinių 
ginčų komisijų tinklą - tai laiko
ma puikia alternatyva administ
raciniams teismams. Kol kas yra 
įsteigtos tik mokestinių ginčų 
komisija prie Vilniaus apygar
dos administracinio teismo bei 
Vyriausioji administracinių gin
čų komisija.

KoJ
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Vilniaus Šv. Petro ir Povilo šventovė Nuotr. D. Mackonio

PASTABOS IR NUOMONĖS

“Kaltinamas Lietuvos prezidentas”
Atsiliepimas į “TŽ” 2004 sausio 13, nr. 2 tokia 

antrašte išspausdintą straipsnį

Buvo skirtas būti piemeniu...
Liudas Dambrauskas tapo laisvės kovotoju.

Adomo Jakšto giminaitis, mokęsis su Adele Dirsyte

J. MARKAITIS
Su malonumu skaitau TŽ, 

kuriuose randu daug įdomių 
straipsnių istorine tematika, re
zistencijos dalyvių prisiminimus 
ir kita. Redakcijos skiltyje patei- . 
kiama nuomonė apie aktualius 
įvykius, pateikiamos įdomios 
naujienos iš Lietuvos. Čia randu 
tai, ko pasigendu Lietuvos spau
doje, kurią taip pat skaitau.

Pilnai suprantamas žmonių 
noras laisvai reikšti savo nuo
monę vienu ar kitu visuomene 
dominančiu klausymu, juo la
biau kada tai liečia Tėvynę, joje 
vykstantys įvykiai. Negali likti 
abejingas kada tiesa pateikiama 
pusinė arba ignoruojami faktai, 
pridengiant juos naivumo šydu.

Taigi liečiama problema ne 
tik kokioje nors įmonėje ar 
bendrovėje, o aukščiausioje Lie
tuvos institucijoje - Prezidentū
roje. Į viešumą iškelta daug pur
vo, korupcijos, melo, išdavysčių 
ir ne tik Lietuvos spauda jau ke
li mėnesiai mirga apie tai, bet ir 
įtakinguose pasaulio laikraš
čiuose, bei ir kitose masinės in
formacijos priemonėse pasigirs
ta žinios apie padėtį Lietuvoje. 
Net ir Toronto Star šiai temai 
paskyrė vietą keliuose jos nu
meriuose.

Minėtame A. Kakanausko 
straipsnyje sakoma: “Taigi nėra 
kol kas net menkiausio įrodymo, 
kad prezidentas padarė nusikal
timą ir vis dėlto žiniasklaida jį 
smerkia, kritikuoja, net šmei- 
v;Zld .

Toliau A.K. remiasi ir ne
kaltybės prezumpcija. Tai labai 
svarbus argumentas baudžiamo
joje teisėje. Manyčiau, tokius 
dalykus painioti viešai su apkal
ta aukščiausiems valstybės pa-
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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 

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 veikla nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. Ir 

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

reigūnams dvelkia teisės nežino
jimu. Straipsnis dvelkia faktų 
nežinojimu arba nenoru jų ži
noti.

Ar konstitucinio teismo 
sprendimas panaikinti Preziden
to dekretą dėl pilietybės suteiki
mo išimties tvarka dosniausiam 
jo rėmėjui J. Borisovui nėra fak
tas ir ar tai neįrodyta, kad Prezi
dentas pažeidė priesaiką ir kons
tituciją?

A. K. straipsnyje pripažįsta
ma, kad seimo komisija, nagri
nėjusi grėsmę valstybės saugu
mui, nustatė keletą korupcijos 
faktų, tačiau toliau jau remiasi 
tos komisijos nario Mačernio 
žodžiais apie VSD vadovą Lau
rinkų. Vėl kyla klausimas, kodėl 
tiesos dėlei nepasiremta komisi
jos išvadomis?

Gal 13 nepriklausomybės 
metų mumyse neišugdė taip rei
kalingo patriotiškumo, gal per 
daug per tą laikotarpį lietuviai 
įsijautė į materializmą, bet ar 
nereiktų mums pasididžiuoti 
tuo, kad Lietuva turi struktūras, 
kurios sugebėjo “diagnozuoti 
vėžį” pačioje Lietuvos širdyje - 
prezidentūroje.

A.K. straipsnyje sakoma, 
esą be pagrindo Prezidentui atsi
statydinti siūlo seimūnai, rajonų 
merai, inteligentija, Bažnyčios 
vadovai, o jis didvyriškai laiko
si. Ar nepastebite, kad jo rams
čiai yra V. Šustauskas, V. Iva
novas, J. Borisovas, R. Povilio
nis, V. Petkevičius bei kiti pana
šūs įjuos.

Doras, dvasingas, savo tau
tai ir valstybei tarnauti pasiryžęs 
Prezidentas neturėtų būti kurčias 
Bažnyčios hierarchų, akademi
nės visuomenės nuomonei - ne
skaidyti tautos, neizoliuoti Lie
tuvos nuo pasaulio politikų, tai, 
ko nedaro šiuo metu tautos iš
rinktas Prezidentas.

Sekant R. Pakso politinę 
karjerą, matyti, kad tai ne “ne
kaltybės prezumpcija su prielai
domis”, o Rytų interesų šaknys, 
dar gajos, dar randančios Lietu
voje, dosniai “patręštos” Rytų 
pinigėliais.

KAZIMIERAS STASEVIČIUS

Gimė 1921 m. balandžio 25 
Kuronių km., Pagirių vlsš., Uk
mergės apskr. Jo tėvas - prelato 
Adomo Jakšto-Dambrausko jau
nesnis brolis. Iš prigimties buvo 
luošas. Tėvai buvo numatę jį pa
likti piemeniu, globoti iki mir
ties, o po jų mirties jo vyres- 
niem broliams ar seseriai paimti 
globon. Bet Liudas troško 
mokslo.

Atvažiavęs į svečius prel. 
Jakštas-Dambrauskas perkalbėjo 
tėvus ir jau tokiame amžiuje ne
galėjo leist į pradžios mokyklą. 
Jo pusseserė, baigusi pradžios 
mokyklos mokytojų kursus, bu
vo priskirta mokytojauti jų kai
mo pradinėje mokykloje. Ka
dangi tuomet buvo įvestas Lie
tuvoje vaikų privalomas moky
mas iki 14 metų, tai užsispyrė ir 
Liudą išmokyti ir paruošti eks
ternu į gimnazijos pirmą klasę. 
Savo užsispyrimą pateisino. 
1934 mokslo metais Liudas įsto
jo į Ukmergės gimnazijos pirmą 
klasę eksternu.

Į antrą klasę pervedė moky
tis Šėtos progimnazijom Ten už
baigęs keturias klases, įstojo į 
Kėdainių gimnaziją. Šėtoje mo
kėsi kartu ir Dirsytė, kuri trem
tyje parašė garsiąją maldaknygę. 
Vokiečių okupacijos metais 
įstojo į Kauno universiteto Che
mijos fakultetą ir įsitraukė į po
grindinę veiklą. Tą veiklą dar 
labiau pamilo grįžus bolševi
kams. 1945 m. pavasarį čekistai 
likvidavo jų kuopelę ir visus 
areštavo. Kadangi Liudas prisi
ėmė pagrindinę kaltę ir tardyto
jai neprivertė jo atgailauti, buvo 
nuteistas aukščiausia bausme - 
sušaudyti.

Siūlė po teismo rašyti malo
nės prašymą. Liudas atsisakė.

1 r^pr^p <^>^9 '

• Ne nuo kitų peikimo, n.ekinimo. 
žeminimo reikia pradėti Kristuje at
naujinimo darbą, bet nuo įėjimo j 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo j sa
vo gyvenimą ir pasielgimą, nuo sa
vęs išsižadėjimo...

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į A>ie.tuoą — tik 26 etiniai!
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 + 1 + rajono kodą + 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 centų 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).

Sėdėjo ilgą laiką Kauno kalėji
me mirtininkų kameroje. Be jo 
sutikimo mirties bausmė buvo 
pakeista į I0 metų lagerio.

Po Chruščiovo amnestijos 
1956 m. grįžo į Kauną ir vedė 
buvusią savo mokinę. Neaki
vaizdiniu būdu baigė chemijos 
studijas dirbdamas “Inkaro” fab
rike laborantu. Vėliau persikėlė 
dirbti Vilniuje į izoliacinių me
džiagų moslinio tyrimo institutą.

Ten būdamas įstojo į Mask
voje esančio instituto aspirantū
rą. Sužinojusi valdžia siuntė ne 
vieną raštą, kad toks tipas negali 
tapti mokslininku. Pasitaikė 
taip, kad jo aspirantūros Mask
vos akademikas irgi buvęs lage
rininkas. Tas skundą jo akivaiz
doje paskaitė ir suplėšęs numetė 
į šiukšlių dėžę. Taip jis laimingų 
aplinkybių dėka apgynė diserta
ciją ir dirbdamas Vilniuje izolia
cinių medžiagų institute parašė 
savo pirmąją knygą - savo bio
grafiją ir praleistą laiką lageryje. 
Tą knygą perskaitė (žinoma, dar 
rankraštyje) jo bendradarbis ir 
pranešė saugumui. Liudui suda
rė bylą ir pasodino į “cypę”. 
Antrą kartą Mordovijos lageryje 
kalėjo iki Sąjūdžio laikų. Grįžęs 
įsijungė į Lietuvos Sąjūdį. Vė
liau gavo Kauno garbės piliečio 
statusą. Pas jį lankėsi daug tuo 
laiku žymių žmonių. Artimai 
draugavo su a.a. kun. Mikutavi
čių, kuris buvo užmuštas bandi
tų gaujos, su Juozaičiu ir kitais 
žymiais to laiko veikėjais. Tai
pogi ir su mons. Vasiliausku. 
Parašė ir išleido dvi knygas Gy
veninio akimirkos ir grožinės li
teratūros Baravykų raistas. Prieš 
mirtį dar parašė nestorą knygą 
Kovo 11 tragizmas.

Tas didelis ir tvirtos dvasios 
galiūnas mirė 2003 m. lapkričio 
26 d., palaidotas Kaune, Petra
šiūnų kapinėse, toje vietoje, kur 
palaidota Salomėja Nėris ir kiti 
žymūs Lietuvos žmonės, net ir 
mokslininko Greimo pelenai ten 
užkasti. Lydėjo į amžino poilsio 
vietą tūkstantinė minia.

Vilniaus arkikatedra-bazilika - Lietuvos krikščionybės tvirtovė ir simbolis Nuotr R. Puterio

“Pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą”
Arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884.II.5 - 1953.XL8)

DR. ALDONA 
VASILIAUSKIENĖ

Pradėta beatifikacijos byla. 
Ir tik nuo visų mūsų darbų, ren
giant medžiagą Šventiesiems 
skelbti kongregacijai Vatikane, 
garsinant arkivysk. M. Reinio 
vardą bei maldų prašant stebuk
lų (galima melstis ne tik už jį, 
bet ir per jį, prašant malonių ir 
užtarimo pas Viešpatį), priklau
sys, ar greitai mes, lietuviai, al
toriaus garbėje be Šv. Kazimie
ro karalaičio ir palaimintojo Jur
gio Matulaičio turėsime ir palai
mintąjį Mečislovą Reinį.

2003 m. lapkričio 8 d. minė
jome 50 metų nuo arkivyskupo 
M. Reinio mirties Vladimiro ka
lėjime; 2004 m. vasario 5 d. mi
nime jo 120-ąsias gimimo meti
nes. Tad puiki proga prisiminti 
šią asmenybę, dvasininką, pali
kusį ryškų pėdsaką tautos moks
lui, kultūrai, visuomeniniam gy
venimui. Jo gyvenimo pavyz
dys, jo užrašytos mintys aktua
lios ir šiandieną.

Gimęs neįprasto pavadini
mo Madagaskaro kaime (Utenos 
apskritis, Daugailių parapija) 
jauniausias vienuolikos vaikų 
ūkininkų šeimoje nuo mažens 
pasižymėjo maldingumu, gabu
mais ir stropumu. Aukso me
daliu baigęs Aleksandro III gim
naziją Rygoje, 1901 m. įstojo į 
Vilniaus kunigų seminariją, o ją 
baigęs gavo valdžios stipendiją 
tolesnėms studijoms Petrapilio 
dvasinėje akademijoje.

Studijuodamas pradėjo ben
dradarbiauti spaudoje (1907). 
Pirmieji straipsniai rašyti į Sei
nuose leidžiamą Šaltinio savait
raštį. Vėliau bendradarbiavo net 
23 laikraščiuose bei žurnaluose, 
rašė filosofijos, religijos, peda
gogikos, psichologijos ir visuo
menės klausimais. Palaikė ir rė
mė bičiulio prof. Prano Dovy
daičio leidžiamus žurnalus.

1907 m. birželio 10 d. M. 
Reinys įšventintas kunigu. Pir
mąsias šv. Mišias aukojo Dau
gailių šventovėje. M. Reinio bi
čiulis kun. Juozapas Čepėnas 
(1880.X.18- 1976.1.24) žinomo 
istoriko Prano Čepėno (1899. 
IV.4 - 1980.X.3) vyriausias bro
lis, pamokslo metu pasakė, kad 
primicijanto laukia katedra, pro
fesūra, kad jis rengs darbininkus 
ir sielų ganytojus parapijoms.

Mokslus Petrapilio dvasinė
je akademijoje baigė apginda
mas lotynų kalba disertaciją 
Krikščionybės pasirodymas daug 
prisidėjo prie dorovės kilimo 
(1909) už kurią gavo teologijos 
magistro laipsnį. Tolesnėms stu
dijoms reikėjo lėšų. Todėl du bi
čiuliai kunigai J. Čepėnas ir M. 
Reinys susitarė vienas kitą pa
remti tęsiant studijas. M. Reinys 
į Vakarus išvyko pirmasis. Bel
gijos Filosofijos institute prie 
Liuveno universiteto 1909-1912 
m. studijavo filosofiją, teologiją, 
gamtos mokslus ir psichologiją 
(iš viso 17 šakų). 1912 m. už di
sertaciją Vladimiro Solovjovo 
dorovės pagrindai (prancūzų 
kalba) gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. 1913-1914 m. žinias gi
lino Gamtos mokslų fakultete 
bei Strasburgo universiteto Teo
logijos fakultete. Čia, be kitų 
dalykų, pas prof. Albertą Langą 
studijavo apologetiką. 1909-1914 
m. studijų Vakaruose metu išmo
ko 9 kalbas, atostogų metu lan
kydamasis Anglijoje, Olandijo
je, Danijoje, Švedijoje, Prancū
zijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, 

Italijoje, dirbo pastoracinį darbą, 
tobulino kalbinius įgūdžius.

Veikla Lietuvoje (1914-1947)
Jaunas 30 metų mokslinin

kas sugrįžo į tėvynę, pasiryžęs 
įgytas žinias panaudoti Lietuvos 
valstybės kūrimui, jos dvasi
niam tobulinimui, kultūrinimui. 
Kadangi greit prasidėjo karas, 
tai jo bičiulis J. Čepėnas studi
juoti į Vakaras M. Reinio re
miamas išvyko tik 1920 m. ir, 
apgynęs filosofijos daktaro di
sertaciją, sugrįžo 1924 m.

Lietuvoje M. Reinys gražiai 
įsiliejo į lietuvių katalikiško 
intelektualinio sąjūdžio veikėjų 
gretas, palikdamas ryškų pėdsa
ką pastoracinėje, mokslinėje, 
pedagoginėje, politinėje bei vi
suomeninėje veikloje.

Pedagoginį darbą pradėjęs 
Vilniuje (lietuvių gimnazija ir 
pedagoginiai kursai Vilniaus ku
nigų seminarija, Aukštieji kur
sai, Lietuvių mokslo draugijos 
kursai ir kt.) nuo 1922 m. tęsė 
Kaune, profesoriaudamas uni
versitete. 1926 m. tapęs Vilka
viškio vyskupo Antano Karoso 
padėjėju - koadjutoriumi, vys
kupas M. Reinys dėstė ir Vilka
viškio kunigų seminarijoje. Vil
niuje skaitytų kursų (religija, 
psichologija, logika, gamtos 
mokslai, politinė ekonomija, fi
losofija, sociologija, gnoseolo
gija bei kiti) gausa susiformavo 
į bendrąją, lyginamąją ir peda
goginę psichologiją dėstytas 
Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto 
Didžiojo) universitete 1922- 
1926 m. - Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) 
moksliniu sekretoriumi.

Žinomam pedagogui, visuo
menės veikėjui ir organizatoriui 
vysk. M. Reiniui Lietuvos epis
kopatas pavedė rūpintis Lietu
vos katalikų universiteto steigi
mu: statutas, kadrai ir pan. [stei
gus universitetą (1932), M. Rei
nys buvo patvirtintas kancleriu- 
rektoriumi (deja, įvyko tik baž
nytinė Lietuvos katalikų univer
siteto atidarymo šventė, akade
minę dalį tautininkų valdžia ku
riam laikui atidėjo, tačiau tas 
laikas taip ir neatėjo). Vyskupas, 
tikėdamas, kad katalikiškas uni
versitetas greitu laiku pradės 
veikti, rengė kadrus - jo iniciaty
va įsteigta Draugija katalikų uni
versitetui remti (1932), organi
zavo kasmetinius paskaitų ciklus.

Psichologijos, filosofijos, teo
logijos, etikos ir kitomis temomis 
rašė į prof. Prano Dovydaičio 
redaguojamus žurnalus Kostuos, 
Logos, Soter, Lietuvos mokykla, 
katalikiškos krypties laikraščius. 
Žinodamas, kaip Lietuvoje 
trūksta elementarių psichologi
nių žinių, 1921 m. išvertė iš 
rusų kalbos prof. Georgijaus 
Čelpanovo Psichologijos vado
vėlį, sukurdamas lietuvišką psi
chologijos terminiją.

1939 m. M. Reinys išleido 
studiją Rasizmo problema. Šis 
darbas - tai pirmas bandymas, 
apimantis visą rasizmo proble
mą - iki tol rasizmas ir jo for-

AtA
prit. sk. EUGENIJUI ROVUI 

iškeliavus amžinybėn sausio 28 d., nuoširdžią užuojautą 
reiškia jo žmonai ir vaikams, jo tėveliui JUOZUI, 
broliui ir seseriai su šeimomis -

“Rambyno" ir “Šatrijos” tuntai

Arki vyskupas 
MEČISLOVAS REINYS

mos, fašizmas bei komunizmas 
Lietuvoje nebuvo taip giliai 
analizuotos.

Minėtini M. Reinio nuopel
nai Lietuvos Krikščionių demo
kratų partijai - 1917 m. parašė 
naują šios partijos programą. M. 
Reinys pasižymėjo visuomenine 
veikia. 1922 m. išrinktas Lietu
vos Katalikų mokytojų sąjungos 
garbės nariu; popiežiaus Pijaus 
XI apdovanotas medaliu už pa
galbą organizuojant bažnytines 
iškilmes Romoje (1925). Lietu
vių katalikų kaimo jaunimo są
jungos (nuo 1932 m. federaci
jos) “Pavasaris” garbės narys ir 
globėjas — protektorius (nuo 
1927), studentų abstinentų ap
dovanotas I laipsnio aukso 
ženkliuku (1927). Amerikos lie
tuvių Rymo katalikų federacijos 
XXVI kongrese pakeltas ALRK 
federacijos garbės nariu (1937), 
LKMA III suvažiavime — aka
demiku (1939).

Amerikoje
1937 m. birželio 17 - rugsė

jo 1 d.d. Kunigų vienybės centro 
kvietimu, kaip žymus Katalikų 
akcijos veikėjas, viešėjo Ameri
koje: aplankė 52 parapijas, pasa
kė 67 pamokslus, dalyvavo 5 
seimuose, ALRKF kongrese, 
Lietuvių dienose, susitikimuose 
su parapijiečiais. Salėse pasakė 
46 kalbas. Su vysk. M. Reinio 
atvykimu į Čikagą buvo pradė
tas iškilmingas Lietuvos krikšto 
550 metų jubiliejaus minėjimas. 
Vyskupas aukojo iškilmingas 
šv. Mišias, sakė pamokslus, kal
bėjo renginiuose. Ne kartą pasi
sakė prieš besiplečiančią bolše
vikinę ideologiją, kalbėjo apie 
svarbiausią jos akcentą — bedie
vybę bei jos vaisius - dorovės 
stoką. Vyskupas ne tik akcen
tavo idėjinės kovos su bolševiz
mu būtinybę, bet ir nurodė įvai
rius būdus bei priemones, kaip 
užkirsti kelią žmonių sąmonės 
nuodijimui idėjomis, kurias 
skleidžia komunistai.

Valstybinėje veikloje
Aukščiausia M. Reinio poli

tinės veiklos išraiška — Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
(1925.IX.25 - 1926.IV.20). Ir 

(Nukelta į 4-tą pšl.)

http://www.10-10-580.com
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LAISVOJE TIVHTJE
REIŠKIASI SOCIALISTAI

BNS skelbia, kad Lietuvos so
cialistų partija piktinasi Aukščiau
siojo Teismo sprendimu panaikinti 
žemesniojo teismo sprendimą anks
čiau laiko paleisti iš kalėjimo Lie
tuvos komunistų partijos (LKP) va
dą Mykolą Burokevičių. Vilniaus 
apygardos teismas dvejais metais 
sutrumpino už antivalstybinę veiklą 
1999 metais nuteisto M. Burokevi
čiaus įkalinimo laiką. Jis turėjo iš 
kalėjimo išeiti sausio 15 d., tačiau 
tą potvarkį panaikino Aukščiausia
sis Teismas. LKP vadai buvo nu
teisti už siekį jėga nuversti teisėtai 
išrinktą Lietuvos valdžią 1991 m., 
sausio mėnesį. LKP veiklą uždrau
dė Aukščiausioji Taryba-Atkuria- 
masis Seimas po 1991 m. žlugusio 
komunistinio pučo Maskvoje.

“SUOMIJA LIETUVOJE 2004”
Vasario 2 d. Vilniuje vyko 

aukšto lygio verslo forumas “Suo
mija Lietuvoje 2004”, kuriame ap
tariamos naujos verslo galimybės 
Lietuvai tapus Europos sąjungos 
(ES) nare. Forumą organizavo 
Suomijos verslo atstovai, Suomių 
gildija Lietuvoje bei Suomijos am
basada Vilniuje. Dalyvavo žymūs 
Suomijos ir Lietuvos verslininkai, 
valstybės pareigūnai bei garbės 
svečiai. Forumas vyko viešbutyje 
“Rėvai Hotel Lietuva”, kur buvo 
surengta ir paroda, kurioje įmonės 
pristatė savo gaminius ir veiklą. 
Buvęs Suomijos prezidentas Martti 
Ahtisaari patarė Lietuvos valdžiai ir 
verslininkams protingai naudoti fi
nansinę paramą, kuri ateis iš Euro
pos sąjungos struktūrinių fondų ir 
kitų šaltinių, ją skirti ilgalaikę nau
dą teikiantiems projektams, ne 
smulkiems sumanymams.

SKRIAUDŽIAMOS 
MOKSLININKĖS

Europos komisija naujoje ata
skaitoje paskelbė, kad daugelis ta
lentingų Rytų Europos ir Baltijos 
valstybių mokslininkių neturi gali
mybės dalyvauti gerai finansuoja
muose tyrimų projektuose, daugu
mą vietų užimant vyrams. Nors 
daugiau kaip trečdalis Rytų Euro
pos ir Baltijos šalių mokslininkų 
yra moterys, daugelis jų dirba sri
tyse, kurių tyrimams ir taikomajai 
veiklai skiriamas menkas finansavi
mas. “Todėl moterys yra išstumia
mos iš konkurencingų ir gerai fi
nansuojamų programų, ir taip ken
kiama visai talentingų mokslininkių 
kartai.” Kaip praneša ELTA/LG- 
TIC, panašių problemų jaunesnės 
kartos mokslininkėms kyla ir dau
gelyje kitų Europos valstybių. Nu
statyta, kad vyrai triskart dažniau 
negu moterys užima aukštus aka
deminius postus. Nors moterys su
daro daugumą universitetų dėstyto- 
^X^H^X^K^X^X^X^X^X^X^X^X^
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jų, jų karjera dažnai baigiasi že
mesnėmis pareigomis. Pripažįsta
ma, kad “moterims sunku siekti 
karjeros turint vaikų bei dėl socia- 
linių-ekonominių veiksnių ir tyrimų 
sistemos sturktūrinių ypatybių”.

MIESTAI TARPTAUTINĖJE 
PARODOJE

ELTA/LGTIC žiniomis, Vil
nius ir Kaunas pirmą kartą kartu 
dalyvaus vienoje didžiausių Euro
pos tarptautinių nekilnojamojo tur
to parodų “M1PIM’O4” kovo 9-12 
d.d. Kanuose, Prancūzijoje. Tai vie
na svarbiausių Europoje nekilnoja
mojo turto parodų, kurioje Lietuva 
galės investuotojams pristatyti Lie
tuvos bei dviejų didžiausių jos 
miestų projektus. Pirmą kartą du 
projektus pristatys ir Elektrėnai. 
Vilnius ir Kaunas pristatys bendrą 
strateginį plėtros projektą, o atski
rai Vilnius ruošia 26, Kaunas - 25 
projektus parodai. Rengiamas 
bendras informacinis katalogas, su
venyrai. Parodos metu kovo 11 d. 
abiejų miestų merai dalyvaus sim
poziume “Miestų renovacija. Kaip 
sukurti miestą iš naujo?”

“LANGAS Į ATEITĮ”
Lietuvos verslo vadovų ir vy

riausybės įstaiga ‘-‘Langas į ateitį” 
buvo įsteigta 2002 m. Jos tikslas - 
bendradarbiavimas steigiant vie
šuosius interneto prieigos centrus. 
Pirmaisiais veiklos metais buvo 
įsteigti 70 interneto centrų. Vidaus 
reikalų ministeris Virgilijus Bulo
vas š.m. sausio 24 d. paskelbė, jog 
pernai įsteigta dar 100 nemokamų 
interneto centrų. Jie įsikūrė 44 bib
liotekose, 10 “Lietuvos pašto” sky
rių, 8 seniūnijose, 23 prekybos 
tinklo “SIMAS” taškuose ir 15 
įvairių organizacijų. Interneto cent
rų administravimui sukurta speciali 
programinė įranga, leidžianti iš vie
no centrinio kompiuterio stebėti vi
sų interneto centruose esančių kom
piuterių darbą. “Langas į ateitį” di
rektorė - Loreta Križinauskienė.

PASAI NAMINIAMS 
GYVULIAMS

Lietuvos rytas sausio 29 d. ra
šo, kad po kelių mėnesių į Europos 
sąjungos (ES) valstybes vykstan
tiems kai kuriems Lietuvos nami
niams gyvūnams reikės pasų. Jie 
bus išduodami šunims, katėms bei 
šeškams. “Paso reikės ir naminiams 
šeškams, vadinamosioms fret- 
koms”. Nors laukiniai ir naminiai 
šeškai nėra labai populiarūs augin
tiniai Lietuvoje, šiems gyvūnams 
išduoti pasus įpareigoja ES aktai. 
Pasų reikės šunims, katėms ir šeš
kams, kuriuos savininkai pasiims 
keliaudami po užsienio valstybes. 
“Iš Lietuvos niekur nekeliaujan
tiems augintiniams šie pasai nebus 
privalomi”.

RINKĖJAI NEAPSISPRENDĘ
Bendrovės “Spinter” atliktos 

apklausos duomenimis, 48.7% ap
klaustųjų dar nėra apsisprendę, ar 
spalį vyksiančiuose seimo rinki
muose balsuos už tą pačią partiją, 
kaip per praėjusius rinkimus. Už ki
tą partiją mano, kad balsuos 21.5%, 
o 29.8% - už tą pačią. Daugiausia 
neapsisprendusių yra 18-25 metų 
amžiaus grupėje. Renkantis, už ku
rią partiją balsuoti svarbiausia - 
partijos nuveikti darbai, atsakė 
38.7% apklaustųjų, o 14.7% - par
tijos vadovas. Partijos ideologija ir 
programa įdomiausia aukštąjį išsi
lavinimą įgijusiems, didmiesčių ir 
rajonų gyventojams, rašo BNS/ZJe- 
tuvos rytas. RSJ

FOUR seasons 
KT//VREALTY LIMITED

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

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

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

Lietuvos kardinolas A. J. Bačkis, lankydamasis 2003 m. lapkričio pa
baigoje lietuvių telkinyje Vasagoje, įteikė dovanėlę Gerojo Ganytojo 
misijos komiteto pirm. Adolfui Kanapkai. Sėdi - komiteto narys Jonas 
Vaškevičius Nuotr. O. Senkuvienės

“Pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą”

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
per trumpą laiką M. Reinys su
gebėjo atlikti reikšmingų darbų 
steigiant Lietuvos bažnytinę pro
vinciją, parengiant sutarties su 
Sovietų Sąjunga pasirašymą...

Dar dirbdamas Vilniuje M. 
Reinys tapo gerai žinomas kaip 
didelės tolerancijos ir erudicijos 
asmuo. Todėl neatsitiktinai 33 
metų kunigas buvo pakviestas 
pasakyti pamokslą visų luomų ir 
įvairaus išsilavinimo Lietuvių 
konferencijos (1917.IX. 18-22) 
dalyviams. Jis pamoksle pabrė
žė, kad visų valstybių pagrindas 
yra teisingumas. Už kalbą Lietu
vos Nepriklausomybės pirmųjų 
metinių susirinkime bolševikų 
buvo suimtas ir su kitais įkaitais 
beveik pusę metų laikytas Vil
niaus, Daugpilio (Dvinsko) ir 
Smolensko kalėjimuose. Kali
niai į Daugpilį buvo vedami ne
toli M. Reinio gimtųjų vietų, jis 
galėjo pabėgti, tačiau nenorėda
mas, kad dėl to nukentėtų nekal
tas rusas sargybinis - bėgti 
atsisakė.

Tarp okupantų
Paskutinysis M. Reinio gy

venimo Lietuvoje tarpsnis - 
1940-1947 metai. Tai sunkiau
sias ganytojo gyvenimo laisvėje 
laikotarpis. Čia išryškėjo dvi ar
kivyskupo M. Reinio veiklos 
kryptys: santykiai su lenkais ir 
santykiai su okupantais (rusais 
bei vokiečiais). Tam reikėjo ge
ros diplomatijos bei politinės 
orientacijos. Šias savybes M. 
Reinys ugdė savyje, remdamasis 
krikščioniškąja morale. Arkiv. 
M. Reinys dėjo daug pastangų, 
kad Vilniaus kraštas visiškai ne
sulenkėtų: jis tirpdė storus len
kiškumo ledus, gynė ir plėtė lie
tuvių teises Vilniuje, arkivysku
pijos šventovėse. Pamažu šv. 
Mišios pradėtos aukoti lietuvių 
kalba. Arkivyskupą Romualdą 
Jalžbykovskį suėmus naciams, 
vėliau ir sovietiniams okupan
tams ir, galiausiai 1945 m. jam 
repatrijavus į Lenkiją, M. Rei
nys, kaip apaštalinis administra
torius, perimdavo arkivyskupi
jos valdymą.

Itin sudėtingi santykiai buvo 
su sovietine valdžia. Arkiv. M. 
Reiniui nuolat reikėjo aiškinti 
okupacinei valdžiai dėl bolše
vizmą bei ateizmą kritikuojan
čių straipsnių periodinėje spau
doje {Laisvoji Lietuva, Karys) 
vokiečių okupacijos metais.

1946 m. vasario 21 d. Kau
ne vykusioje vyskupų konferen
cijoje buvo priimtas ir visų pasi
rašytas vysk. M. Reinio paruoš
tas plataus turinio projektas, lie
čiąs ne tik partizanų klausimą. 
Ganytojiškas laiškas neatitiko 
okupantų lūkesčių, jis buvo 
traktuotas sąmoningai antitary
biniu, net provokaciniu, “jo 
skelbimas lygus ginklų laikymui 
bažnyčiose”. Arkivyskupu M. 
Reiniu KGB domėjosi jau 1940- 
1941 metais. M. Reinio bylos 
“Agentūrinėje medžiagoje”, sau
gomoje Ypatingajame archyve 
šiam laikotarpiui priklauso 5 
agentų vienuolika pranešimų, iš 
kurių matyti trys pagrindinės 

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU
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Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

kryptys, dominusios sovietinį 
saugumą: pamokslai, lietuvių- 
lenkų dvasininkų tarpusavio 
santykiai ir asmeninis arkivys
kupo požiūris į sovietinę valdžią 
ir jos vykdomą politiką. Įsitiki
nę, kad neprivers arkivyskupo 
paklusti ir bendradarbiauti, 1947 
m. birželio 12 d. NKVD M. Rei
nį suėmė.

Vilniaus bei Vladimiro 
kalėjimuose

Arkiv. M. Reinys visur rė
męsis krikščioniškąja pasaulė
žiūra ir suimtas bei tardomas 
neatsižadėjo savo idealistinio 
požiūrio į pasaulį, žmogų, vi
suomenę. Tardomas yra pasa
kęs: “Į bolševizmą su jo mate
rialistine pasaulėžiūra aš žiūriu 
kaip į nepriimtiną lietuvių tau
tai”. Arkivyskupą 1947 lapkritį 
“Ypatingasis pasitarimas” prie 
SSRS MGB nutarė įkalinti 8 
metams, o jam priklausantį turtą 
konfiskuoti. 1947 m. pabaigoje 
su specialiu konvojumi jis buvo 
išvežtas į Vladimiro kalėjimą 
(100 km. nuo Maskvos). Šis ka
lėjimas skyrėsi nuo kitų Sovieti- 
jos kalėjimų, čia kaliniai mažiau 
buvo alinami nepabaigiamais 
darbais, daugiau luošinami dva
siškai. jr

Kartu su arkivyskupu Vladi
miro kalėjime kalėjęs anglų 
kariuomenės grandinis Frank 
Kelly, sugrįžęs Britanijon, 1954 
m. išleistoje atsiminimų knygoje 
aprašė susitikimus su lietuviais 
vyskupais - Teofilių Matulioniu 
ir Mečislovu Reiniu, kunigais - 
Vladu Mironu, P. Janulaičiu, 
pabrėždamas, kiek daug jie davę 
jo dvasingumui.

Apie M. Reįnį itin pagarbiai 
rašė iš Vladimiro kalėjimo iš
ėjęs Vokietijos Užsienio reikalų 
ministerijos tarėjas Gothold 
Starke.

Sunkią arkivyskupo būklę 
bei silpnėjančią sveikatą galima 
pajausti negausiuose laiškuose 
(iki Stalino mirties susirašinėji
mas buvo itin ribotas) seseriai 
Julijonai Martinėnienei. Julijona 
- vienintelė iš arkivyskupo sese
rų bei brolių išvengusi Sibiro 
kančių. Gyvendama netoli nuo 
Daugailių - Zostrono kaime ir 
turėdama gausią šeimyną, ji su
gebėjo broliui pasiųsti ne vieną 
siuntinį. Siuntiniuose siunčia
mas maistas stiprino kalėjime 
silpstantį arkivyskupo kūną. Gau
namais maisto produktais arki
vyskupas M. Reinys mielai dalin
davosi su kameros draugais.

Jis rūpinosi ir kartu kenčian
čiųjų dvasine būkle. Kad kali
niai turėtų užsiėmimą, arkivys
kupas sugalvojo skaityti jiems 
filosofijos paskaitas. Ir ne tik 
dėstė, bet ir individualiai disku
tuodavo. Tai kėlė viltį, kad kada 
nors, išėjus į laisvę, išgirstas 
žinias bus galima panaudoti...

1951 m., žuvus vienam ka
liniui, M. Reinys pasakė: “Ne
liūdėkite. Nukankintieji kovoja 
drauge su mumis. Jie stiprina 
mūsų gretas. Tebus pašlovinti 
nenusilenkę prieš netiesą. Jie 
gyvena amžinai”.

Wasaga Beach, Ont.
VASARIO 16-SIOS MINĖ- 

JIM AS įvyks vasario 16, pirmadie
nį, 2 v.p.p.. Gerojo Ganytojo šven
tovės salėje. Programoje: prelato E. 
Putrimo paskaita, L. Verbickaitės 
deklamacijos, “Bočių” choro dai
nos (vadovas A. Ulbinas). Visi 
kviečiami dalyvauti. Kor.

Welland, Ont.
Dr. RIMAS SLAVICKAS, 

buvęs Welland Hydro pirmininkas, 
šiuo metu pirmininkauja “Blue Rib
bon Task Force” - savanorių komi
tetui, kurio tikslas yra atrasti būdų, 
kaip pagerinti miestą. Praėjusių 
metų rugsėjo mėnesį sudarytas ko
mitetas lapkričio 26 d. pakvietė vi
suomenę dalyvauti susirinkime ir 
pasidalinti mintimis. Buvo pristaty
ti įvairūs pasiūlymai padidint 
miesto komercinį, turistinį, meninį 
patrauklumą, išplėsti pensininkų 
patalpas, greitkelį nr. 406. Straips
nis apie susirinkimą buvo išspaus
dintas Wellando laikrašyje The Tri
bune. Kor.

Hamilton, Ont.
2004-SIUS METUS PRADĖ

JOME pakilioje nuotaikoje. Sma
giai praėjo KLB Hamiltono apylin
kės valdybos suorganizuotas Nau
jųjų metų sutikimas, į kurį susirin
ko didelis būrys hamiltoniečių. Su 
Naujaisiais metais prasidėjo ir nauji 
darbai. Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos valdyba posėdžiuose 
svarsto šventovės atnaujinimo dar
bus, kurie jau pradėti. Sutvarkyta 
apšildymo sistema. Netrukus numa
toma pradėti šventovės vidaus re
montą. Parapijiečiai šiam tikslui 
pradėjo lėšų rinkimą.

KLB HAMILTONO APY
LINKĖS valdyba ruošiasi svarbiai 
šventei Vasario 16 dienos minėji
mui, kuris įvyks vasario 21, šešta
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. Po 
oficialiosios dalies meninę progra
mą atliks savos pajėgos.

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS valdyba posėdyje, 
kuris įvyko E. Navickienės namuo
se aptarė, kas darytina ateityje. Ar
timiausias svarbus darbas yra tradi
cinio Užgavėnių blynų baliaus ren
ginys. Jis įvyks vasario 24, antra
dienį, 6 v.v. Jaunimo centre. Tiki
mės sulaukti daug mielų svečių - 
senelių, tėvelių ir jų atžalų. Stengsi
mės neapvilti. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja L. S. Klimaičiams už jų dos
nią auką “Vaiko tėviškės namams”. 
L. S. Klimaičių dėka mes galime 
padėti likimo nuskriaustiems Lietu
vos vaikams. D.G.

Minčių žiupsnelis
Juo moteris senesnė, juo ji 

ilgiau puošiasi.
Tik tos knygos naudingos, 

kurios priverčia galvoti.
Keikdamas musių nenubai- 

dysi.
Jeigu pakeisi savo idėjas, ta

da ir tavo draugai pasikeis.
Atsiprašymai nieko nepatai

so. Jie tik “šaukštai po pietų”.
Trumpa pasaka įdomesnė už 

ilgą biografiją.
Kas ieško priekabių, tas jų ir 

rojuje suras.
Pažadas - netikra dovana.
Niekas nežino kur yra vais

tai nuo baimės.
Vikriai pelei vikri ir katė at

siranda.
Vienakojo toks malonumas, 

kad jis nešlubuoja.
Gyvenk sveikai, kol dar ne

susirgai.
Kas neprigirdi, tas gerai 

pastebi.
Didelis liūtas nuo mažos šir

šės priverstas gintis.
Nuo žaibo dar niekas 

neužsidegė pypkės.
M. Čapkauskas 

’x^x^x^xtfx^x^x^x^x^x^xx^xe 
Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite, 
paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

psAMOGnwJ Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

a» ■» LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių klubas Daytona 
Beach vietovėje, FL, kalėdinį pobū
vį surengė 2003 m. gruodžio 14 d. 
Tą sekmadienį vietos šventovėje 
vyko lietuviškos pamaldos. Giedojo 
“Sietyno” choras, vadovaujamas 
muz. A. Skridulio. Po pamaldų visi 
rinkosi į parapijos salę, kur jų laukė 
gražiai papuošti stalai. Pilnoje salė
je dalyvių programą pradėjo “Siety
no” choras, pagiedodamas septy
nias giesmes. Solistė J. Daugėlienė 
kartu su choru pagiedojo giesmę 
Šventa naktis. Klubo pirmininkas 
visus dalyvius pasveikino, palinkė
damas smagiai praleisti laiką. Ap
gailestauta, kad šiame kalėdiniame 
pobūvyje negalėjo dalyvauti žurna
listas J. Janušaitis ir visuomenės 
veikėjas V. Abraitis, nes abu sirgo, 
bet galėjo dalyvauti jų žmonos, at- 
nešusios ligonių nuoširdžius šventi
nius linkėjimus. Po programos ska
niai pasivaišinta. Centrinėje miesto 
bibliotekoje D. Kožicienė parengė 
lietuvišką kalėdų eglutę, kuri at
kreipė bibliotekos lankytojų dėme
sį. (Draugas, 2004 m., 5 nr.).

Egiptas
Vaiko liga išgelbėjo lietuvių 

šeimą nuo mirties Raudonojoje jū
roje. Taip rašoma laikraštyje Euro
pietis (2004.1.9). Egipto kurorte 
pietiniame Sinajaus pusiasalio gale, 
Naujuosius metus sutiko nemažai 
turistų ir iš Lietuvos. Egipto kelei
vinis lėktuvas “Boeing 737” šešta
dienį, sausio 3, po pakilimo iš šio 
kurorto netrukus nukrito į Raudo
nąją jūrą. Žuvo 135 keleiviai (visi 
prancūzai) ir 13 įgulos narių, skri
dusių į Paryžių. Šiuo skrydžiu tu
rėjo keliauti ir viena lietuvių šeima, 
tačiau, susirgus vaikui, šio skrydžio 
atsisakė.

Vokietija
Vokietijos LB metinis dar

buotojų suvažiavimas įvyko 2003 
m. lapkričio 14-16 d.d. Hiutenfelde. 
Jam pirmininkavo VLB valdybos 
pirm. A. Šiugždinis, sekretoriavo 
V. Noack. Dalyvavo 8 iš 16 LB 
apylinkių pirmininkai, VLB tarybos 
nariai ir kiti bendruomenės veikė
jai. Šį kartą buvo skirtinga suvažia
vimo darbotvarkė. Atsisakyta pra
nešimų, bet pasirinkta pasvarstyti 
įvairias lietuvių bendruomenę lie
čiančias temas: naujai atvykusiųjų 
įjungimas į vietines bendruomenes, 
švietimas ir kultūra, naujų priemo
nių pavartojimas tarp apylinkių ir 
centro valdybos, religinio patarna
vimo svarba ir vieta vieningoje 
Europoje. Šiomis temomis kalbėjo 
Hamburgo LB apylinkės pirm. D. 
Henke ir valdybos narė B. Stanke- 
vič, Bonos-Kelno LB apylinkės 
pirm. J. Northern kun. A. Kelmelis, 
Frankfurto LB pirm. R. Šliteris ir 
nariai - R. Ališkevičius bei D. 
Kačinskaitė. Į diskusijas įsijungė ir 
kiti LB apylinkių pirmininkai: 
Štutgardo - L. Klafs, Romuvos - 
A. Ručienė, Miuncheno R. Šneide
ris, Eseno-Miuncheno - N. Vinda- 
šius ir Hageno - V. Dalis. Po ilgų 
svarstymų prieita šių išvadų: L 
[vairių apylinkių valdyboms ir 
organizacijoms reikalingi interneto 
tinklalapiai. Viską reikia koordi
nuoti, perduodant LB krašto valdy
bai. Tokiais koordinatoriais sutiko 
būti V. ir T. Bartusevičiai ir Frank
furto LB apylinkė. 2. Trijų LB apy
linkių pirmininkai nutarė steigti 
lituanistinę mokyklą, - patalpas pa
rūpins kun. Dalis. 3. Į kultūrinių 
renginių programų atlikimą nutarta 
daugiau kviesti Vokietijoje gyve
nančius lietuvius menininkus. Kai 
kurios apylinkės turi savo būrelius 

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
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.
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kasd. pal. čekių sąsk. iki.... 
santaupas............................

....0.75%
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valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu1 m. ind.................................

2 m. ind................
....2.10%
....2.25%

3 m. ind................................. ....2.50%
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Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLALAPIS: www.talka.net

ir klubus (literatūros, Šv. Rašto, 
dainų, sporto), tuo būdu turi dau
giau galimybių į lietuvišką veiklą 
įtraukti naujuosius ateivius. 4. Su
važiavime taipgi kalbėjo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos patarė
jas išeivijos reikalams dr. R. Mork- 
vėnas pastebėjęs, kad Lietuvoje 
pradedama suprasti išeivijos svar
ba. Tuo klausimu daug daugiau rū
pinasi Rusija ir Lenkija. Iki šiol už
sienio lietuviais daugiausia rūpinosi 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie Lietuvos vyriausybės. 
Taip pat su išeivija ryšius palaiko 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
ja per Lietuvos ambasadas. (Pasau
lio lietuvis, 2003 m., 10 nr.).

Lenkija
A. a. Jūratė Savickaitė-Mel- 

žikienė mirė 2003 m. spalio 19 d. 
Balstogės ligoninėje. Velionė gimė 
1943 m. Valinčių kaime. Per jos 
tėvų ūkį ėjo Lietuvos ir Lenkijos 
siena. Sovietams okupavus Lietuvą 
Jūratės tėvas buvo suimtas ir iš
tremtas į Sibirą, pabėgo į Lenkiją ir 
ten slapstėsi. Dukterį paliko pas 
savo motiną. Po 13-kos metų tėvas 
grįžo pas žmoną į Lenkiją pavyko 
iš Lietuvos atsiimti ir dukterį Jū
ratę. Šeima apsigyveno Burokų kai
me ir ūkininkavo. Jūratė baigė Pris- 
tavonių mokyklą vėliau įsijungė į 
šios vietovės lietuvių jaunimo veik
lą. Veikė dramos būrelyje, šoko 
tautinius šokius, dalyvavo mišriame 
chore. 1970 m. Jūratė ištekėjo už 
Stasio Melžiko ir persikėlė gyventi 
į Dusnyčios kaimą vertėsi ūkinin
kavimu. Ir čia Jūratė įsijungė į lie
tuvių kultūrinę veiklą. Priklausė 
Dusnyčios etnografiniam ansamb
liui, kuris su savo programa lankėsi 
Kaune, Vilniuje, Gdanske ir kitur. 
Ji taipgi dalyvavo Seinų Lietuvių 
Namų mišriame chore. Mėgo šokti, 
dainuoti, žaisti lietuviškus žaidi
mus. Mirė staiga. (Aušra, 2003 m., 
20 nr.).

Australija
Prieš Kalėdas pasirodė naujas 

žurnalo Lithuanian Papers nume
ris, leidžiamas Lietuvos studijų 
sambūrio Tasmanijos universitete. 
Žurnalo tikslas - supažindinti an
gliškai kalbančiuosius su Lietuva ir 
lietuviais bei skatinti tokių skaity
tojų susidomėjimą. Jis leidžiamas 
jau 17 metų. Jame rašo įvairių sri
čių žinovai, pateikdami nešališką 
informaciją apie Lietuvą. Naujau
siame šio žurnalo numeryje 
(2003.XL17) prof. D. Marcinkevi
čienė plačiai rašo apie moteris da
bartinėje Lietuvoje. Teatro kritikas 
H. Šabasevičius pateikia dabartinio 
Lietuvos teatro apžvalgą. V. Alek
na kelia klausimus, kodėl lietu
viams trūksta pasitikėjimo ir Lietu
vos intelektualai gyvena atsiskyrę 
nuo tautos? A. Raulinaitis grįžta 
prie seno istorikų ginčo: ar popie
žiaus nepalaiminta karalystė tikrai 
gali vadintis karalyste? Atsakymas 
- teigiamas. Prof. S. Goštautas su
žymi keletą tarptautinio masto lie
tuvių, pasižymėjusių muzikoje, 
mene ir sporte. A. Taškūnas skaity
toją supažindina su viena ištrauka 
iš lietuvių tautosakos - aitvarais. 
Žurnale bendradarbiauja ir kitatau
čiai. Estė menininkė T. Reissar rašo 
apie V. Ratą pateikdama jo darbų 
pavyzdžius. Vokietis dr. B. Frisch 
spėlioja, kaip lietuviams seksis Eu
ropos sąjungoje. Belgas T. Pinet ra
šo apie partizanų vado Jono Žemai
čio tragišką likimą o apie lietuvių 
kalbą - amerikietis J. Hendin. Žur
nalą galima užsisakyti šiuo adresu: 
LSS, P. O. Box 777, Sandy Bay, 
Tas. 7006. (Tėviškės aidai, 2003 
m., 24 nr.). J. Andr.

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


ANATOLIJUS KAIRYS

Vestalės aukuras
I
Pavasaris praėjo vienas, kitas, 
Praėjo vasara viena, kita - 
Po jų atėjo obuoliais kvepiąs ruduo, 
Turėjo kristi kas prinoko ir subrendo, 
Kas turėjo atiduoti žemei duoklę. 
Ruduo ir tau, ruduo ir man, 
Ugnis prie veido, žarija širdy, 
Ir vėjas lyg ugnikalnio liepsna 
Jausmų kalnais pašėlęs lakstė - 
Atsilaikyti nebandyk...
Laimėsi-pralaimėsi niekas klausimo tokio 
Nekėlė, nefilosofavo, mistikos nedarė. 
Negailestingas vėjas nešė du 
Žalius lapus taip paprastai. 
Kaip neša nuo pradžios pasaulio - 
Tolyn, žemyn, tolyn, žemyn...
Kaip dulkę, gėlę, žiedą, stagarą, 
Ar liekaną nereikalingą, 
Kaip būtinybę nebūties, kad 
Pavasaris žydėtų dar karščiau.
Smagu pavėjui eiti, tuo pačiu keliu, 
Kuriuo nueina minios, vedamos ŠIRDIES, 
Valdovės galingųjų ir begalių, 
Be abejojimų ar žodžių prieš...
Telieka džiaugtis šia viena diena.
II
Deja, ir mes, ir tie, kurie 
Išplaukia su pirmais žiedais, 
Kurie nebijo šalčių nei šalnų, 
Nebijo vėjo nei audrų, lietaus, 
Perkūnų, nei žaibų, nei tylumos 
Prieš audrą - nieko, nieko... 
Tai mes. Didžiuokimės,' 
Gėrėkimės ir džiaukimės, 
Nes laimės valanda trumpa, 
Pavasariai ateina ir praeina 
Nei labas, nei sudiev nesakę, 
Tikėk ir jausk, kad šis, dabar, 
Yra tau skirtas, tau vienam ir vienai, 
Kad būtų žemėj e šviesu, tikėk...
Ir mes tikėjome, tikėjimas 
Mus pavertė žiedais, gražiais, 
Sakyčiau unikumais — laukėme. 
Aplankė vėjas mus. sušildė, 
Ant rankų pasupę, apdovanojo mus 
Sidabro dulkėmis ir aukso vilnomis... 
Ilsėjosi ant abiejų krūtinių, 
Ir lietų prišaukė, šiltutį, ramų, 
Lyg duona sotų, lyg vanduo gaivinantį, 
Ir lijo, lijo, lijo, ant galvų, 
Veidų, kasų, akių, kaip linas mėlynų, 
Iki glėbiai pražydo vien žiedais...

"iir...
(J kai atėjo zemeje pjūtis, 
Pradėjo kristi obuoliai 
Prinokę, raudoni, sveiki 
Kaip saulė, kaip mėnulis, 
Kaip žemės ratas nesulaikomas, 
Kaip žydintis vanduo - 
Iš mūsų rankų, iš karštų 
Darbais ir viltimi, ir meile 
Šiam pavasariui, šiandienai, 
Rytdienai ar užporytdienai, kuri 
Ne mūsų valioj...
Pavasaris neilgas, laimė dar trumpesnė. 
Todėl atmintina ir gerbtina, 
Ir prisimintina gražiais atodūsiais, 
Nes nieko amžino nėra.
Bet mes — ir tu ir aš — 
Sustabdėm laiką, atėmėm iš jo 
Kas skirta mums, ir rudenio 
Prinokę vaisiai liko mums - 
Ano pavasario prisiminimui... 
Tegu jie liudija tą laimę, 
Tą karštį, vėją, lietų, dulkes. 
Nepaprastus laikus, nepakartojamus, 
Laimingas aš, laiminga tu, 
Ir tas pavasaris laimingas.
Dėkokim Dievui.

IV
Aš suprantu - malda nelygi maldai, 
Ir laimė vieno skiriasi nuo kito, 
Tačiau vis tiek malda ir laimė, ta, 
Kokią paskyrė Dievas...
Ir melstis širdimi, kuri dažnai 
Silpna, palinksta vėjui, kuri 
Dažnai kaip nendrė svyra į visas puses. 
Bet juk ir ąžuolo šaka ar šakos, 
Net žydinti viršūnė pasiduoda 
Audroms ir vėjams, linksta, lūžta... 
Vis tik gyvenimas gražus ir pilnas 
Pavasarinio džiaugsmo, ėjo ir praėjo, 
Ir atnešė auksinės upės vandenį, 
Kuris nuvalė mūsų veidus ir rankas, 
Paliko atminimą neužmirštamą, 
Paliko mums visiems laikams kelius, 
Plačius ir atvirus, kuriais iki 
Šiandien keliaujame pilni vilties. 
Tai dovana. Ir didelė. Atmintina.
Iš tolo meilė dar gražesnė, nei arti, 
Kaip saulė didelė, šilta, nes ji toli, 
Sudegtume, jei būtų j i arti.
Taip ir gyvenimas - kaip ir Tėvynė - 
Iš tolo jis šventesnis ir vertesnis, 
Nesutepa jo kasdienybė, nenuvalkioja 
Kasdieniai žodžiai, stalo trupiniai...

V
Kančia? Kokia kančia? O kas nekenčia? 
Gyvenimo nėra be skausmo, be kančios, 
Kančia kaip tik ir daro mūsų laiką 
Svarbiu, vieninteliu, nepaprastu, 
O mes, vaikai dienų, tuo esame 
Nepaprasti - išlikimu audroj, 
Tokioj audroj, kurioj milijonai neišliko, 
Kurioj milijonai kančioje pražuvo be 
Vilties atbusti, šaltyje ar leduose 
Užmigę. Ar turėčiau pasakoti vėl 
Iš naujo kas, kodėl ir ką patyrė ar 
Padarė taip, o ne kitaip, ir priežastis 
Nuvertinti arba pervertinti vien tam, 
Kad tu tikėtum mano žodžiais?
Tais žodžiais, tais esminiais teiginiais, 
Kurie yra patsai gyvenimas, aiškus 
Kaip vieškelis, kuriuo ėjau, kur aš ėjau, 
Ar marios, kuriomis plaukiau, - galvok... 
Nebuvo kito kelio, nei pasirinkimo, 
Nors ąžuolas buvau, esu ir būsiu, 
Tačiau gyvenimo audra stipresnė už mane, 
Kaip lengvą lapą nešė sūkuriais dienų, 
Šviesiomis upėmis, kalnais ir slėniais, 
Kaip lygiai ir tamsia, be žvaigždžių ar 
Žibintų naktimi - aklai, aklai...
Telieka melstis ir dėkoti Viešpačiui.

VI
Jei aukso trupiniai spindėjo tolyje — 
Tu netikėk. Iš tolo viskas spindi... 
Bet aš nesiskundžiau dienų darbais, 
Nei savo likimu. Aš nerūgojau, 
Nekankinau draugų. Tylėjau kaip akmuo, 
Pašventęs savo laiką — visą laiką — 
Vien darbui, darbui, darbui...
Darbe, ne piniguos, mačiau išganymą 
Ir laimę, kiek man duota.
Dabar matau, kad mūsų laimės supratimas 
Labai labai skirtingas, ją paliesti ir 
[vertinti jau neįmanoma - rami giesmė... 
Mes liksime prie savo aukurų, 
Vis tik stebiuos tavos širdies auka 
Ir noru pasiduoti Dievo valiai.
Savų žiedų darželyje esi laiminga, 
Žiedų, ant tavo rankų augusių, 
Pražydusių ir vaisių davusių gražių 
Senatvės galvai pasipuošti.
O tavo aukuras dangaus palaimintas, 
Prie jo meldies, prie jo dainuoji, 
Prie jo gyvenimą Dievuliui paaukoji — 
Tu laimingesnė už mane esi.

Dail. SNAIGĖ ŠILEIKIENĖ rengia parodą š.m. vasario 25-kovo 7 d.d. 
“The Propeller Centre for the Visual Arts (North Gallery)”, 984 Queen 
St. W. Toronto, Ont.

Lietuvė dailininkė televizijoje
Snaigė Šileikienė ir brandi jos kūryba
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m KLILTŪRJUEJE VEIKLOJE

Mažosios Lietuvos draugijos nariai Toronte tradicinio Šiupinio (vas. 24) rengėjai. Iš k.: M. Jocas, K. 
Damba raitė-Janowicz, E. Steponas, I. Adomavičienė, I. Meiklejohn, R. Baltaduonytė-Lemon, E. Bartminas, 
A. Šimkuvienė Nuotr. J. Meiklejohn

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį “Bravo!” (cable) televi
zijoje Toronte buvo rodoma 
nauja serija “The Artist’s Life”. 
Serija sudaryta iš 13 laidų apie 
įvairius Kanados menininkus^ - 
jų tarpe ir torontietę Snaigę Ši
leikienę.

Kanadietis Michael Glass- 
bourg anksčiau sukūrė 42 laidų 
seriją “Bravo!” (cable) televizi
jai “The Writer’s Life” bei įvai
rius dokumentinius-kultūrinius 
filmus, kuriuos yra rodę ir TV- 
Ontario, Book Television, SCN, 
Knowledge Network ir kitos 
stotys.

Paskutinėje serijoje, M. Glass- 
bourg keliavo nuo Vankuverio 
iki Newfoundland’© susipažinti 
su įvairiais Kanados meninin
kais. Šeštoji programa, parodyta 
2003 m. gruodžio 7 d., 7.30 v.v., 
buvo apie Snaigę Šileikienę. Pu
sės valandos trukmės filme 
Snaigė pasakojo apie savo gyve
nimą, savo kūrybos raidą.

Gimusi Toronte 1955 m., 
Snaigė studijavo Toronto uni
versitete ir “Ecole des Beaux 
Arts”, Paryžiuje. Grįžusi iš_ Eu
ropos, ji pajuto kontrastą Šiau
rės Amerikos aplinkoje, čio
nykščio gyvenimo didesnį greitį 
ir paviršutiniškumą, kurį jį iš
reiškė savo kūrinių cikle “Urban 
Expressway”. Apie tą ciklą 
Snaigė sako, kad tai parodo va
karietišką galvoseną - “greitke
liais lekiame, nes galime lėkti, 
ne todėl, kad būtinai reikia. Ju
dame, kad judėtume...”

Snaigė studijavo grafiką, 
Kanadoje priklausė grafikų me
nininkų grupei “Open Studio”. 
Didelę įtaką jos menui turėjo 
Toronte gyvenęs, kūręs ir dėstęs 
žymus lietuvis dailininkas Te
lesforas Valius. Sukūrus šeimą, 
jos gyvenimo kelionė nuvedė 
keletui metų Ispanijon, kur są
lygos šiek tiek suvaržė jos kū
rybą - patalpos buvo ribotos. Ji 
tada pradėjo tapyti nedideliu 
mastu. Barcelonoje dalyvavo 
parodoje, kuri jau buvo jos de
vintoji nuo Toronto universiteto 
laikų.

Snaigė atvirai pasakoja, kad 
dailininkėms nelengva suderinti 
šeimyninį gyvenimą su kūryba. 
Būtina rasti laiko, kad galėtų at
sidėjus padirbėti savo dirbtuvė
je. Vaikams paaugus, pasidarė 
lengviau, ypač dirbant nepilnu 
laiku. Ji galėjo skirti net keletą 
dienų per savaitę savo kūrybai. 
Be to, ji dėsto “silk-screen 
printing” Neilson Park centre.

Gal Ispanijoje prie jūros su
stiprėjo jau kažkur slypintis ry
šys su gamta, kuri po to pradėjo 
vyrauti jos kompozicijose. Nuo 
grafikos srities ji po truputį atsi
suko į tapybą, nors paskutinėje 
jos parodoje Toronte 2002 m. 
gegužės mėnesį jos “drypoint” 
technikos darbai buvo rodomi 
Fifth Street Gallery Toronte. Tai 
buvo vaizdiniai įvairių augalų iš 
Kanados šiaurės, konkrečiai iš 
vietovių, kurias laiko kaita yra 
paveikusi. Viena jų - Kiosk, 
buvęs kaimelis, kuriame kadaise 
gyveno 300 žmonių, o dabar,

Atsiųsta paminėti
Kęstutis Trimakas, JAUNI

MAS APIE TĖVĄ IR MOTINĄ. 
Antroji dalis. Santykiai su tėvais. 
Marijonų talkininkų centro leidykla 
(Laisvės ai. 101a, Kaunas). Redak
torė - A. Pribušauskaitė. Kaunas, 
2003 m., 295 psl. 

ten buvusiai lentpjūvei sudegus 
ir gyventojams išsikėlus, vėl iš
augo miškas.

Snaigei praleisti laiko gam
toje yra būtina. Iškylos su meni
ninkų grupe arba su šeima va
sarnamyje ant uolų prie upės - 
ją atgaivina, leidžia pamąstyti, 
pamiršti kasdienybę, miesčio
niškus rūpesčius ir pasiduoti 
gamtos traukai, įkvėpimui.

Snaigei kūryba yra kaip ke
lionė. Dabartinis jos kūrybos 
tikslas yra atrasti ir įamžinti tą 
akimirkos grožį, kurio eilinis 
praeivis pats nespėja pastebėti. 
Atgamindama augalų detalę ji 
pagauna ne tik gamtos nuostabų 
kūrinį, bet ir pavaizduoja gyve
nimo praeinamumą, laikinumą - 
juk pagal gamtos tvarką tas au
galas nuvysta, jau rytoj nebus 
toks pat.

Programoje matome, kaip 
Snaigė pradeda tapyti gėlę, 
gamtoje, ant uolos atlieka gau
sybę eskizų, kol, kaip ji sako, 
įsisąmonina jos formą. Išrinkusi 
jai geriausiai patinkančią, ji vė
liau savo studijoje paruošia jai 
spalvų foną, kuriame atgyja, pa
vyzdžiui, iriso laibas, pasistie
pęs kotas ir jo mėlynumo gelmė. 
Šalia jo, beveik kaip kitame rė
me, paveiksle atsiranda kitas 
daiktas - gal kėdė, konkretus 
buitinio gyvenimo pavyzdys, 
bet siejantis grožį su kasdie
nybe.

Snaigė kalba viena — filme 
jos niekas netrukdo, neklausinė
ja, leidžia jai laisvai, savais, ra
miais žodžiais pasakoti apie sa
vo darbą, kūrybos procesą. Ste
bėję šią dailiai sudarytą progra
mą pajunta Snaigės išreikštą gi
lią meilę ir entuziazmą savo dar
bui. Tai nėra banalus dokumen
tinis filmas, o draugiškas apsi
lankymas pas Snaigę ir žvilgsnis 
įjos gyvenimą.

Iš viso Snaigė yra dalyva
vusi daugiau kaip dvidešimtyje 
grupinių parodų Kanadoje - To
ronte ir apylinkėse, Montrealyje, 
Buffalo (JAV), Prancūzijoje, 
Anglijoje ir Ispanijoje. Šiais 
metais jos kūrinių bus “Open 
Studio” grupės parodoje Limo
je, Peruvijoje. Ji turėjusi dau
giau kaip dešimt asmeninių pa
rodų Kanadoje, Lietuvoje ir 
Prancūzijoje. Jos darbų yra įsi
giję įvairios vietinės įmonės ir 
bankai, taip pat Vilniaus univer
sitetas ir tarptautinis muziejus 
Ispanijoje.

Snaigės naujausią kūrybą 
bus galima matyti “The Pro
peller Centre for the Visual Arts 
(North Gallery)” nuo vasario 25 
d. iki kovo 7 d. Galerijos ad
resas - 984 Queen St. West, į 
rytus nuo Ossington. Atidary
mas įvyks vasario 28 d. RSJ (ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Dail. Snaigė Šileikienė, Oranžinė kalva, 1997. Mišri technika, 10”x22”

Modestas Pitrėnas, jaunosios 
kartos dirigentas, laimėjo pirmąją 
vietą, aukso medalį ir 47, 000 
zlotų premiją Lenkijos Katowice 
mieste vykusiame VII Gregorz 
Fitelbergo vardo tarptautiniame 
dirigentų konkurse. Jame varžėsi 
31 dirigentas iš įvairių pasaulio 
valstybių. Nuo 1979 metų kas 
ketverius metus rengiamas G. Fi
telbergo konkursas yra vienas iš 
prestižinių Lenkijos muzikos kon
kursų, šalia Frederic Chopin pia
nistų konkurso Varšuvoje ir Hen
ryk Wicniawski smuikininkų kon
kurso Poznanėje.

M. Pitrėnas studijavo Lietuvos 
muzikos akademijoje choro di- 

■ rigavimo (1994-1999), orkestro 
dirigavimo Juozo Domarko sim
foninio ir operinio dirigavimo 
klasėje (1998-2001), Austrijos 
Salzburgo aukštojoje muzikos ir 
vaizduojamojo meno mokykloje 

, “Mazarteum” (1997-1998), staža
vosi Tarptautinėje J. S. Bacho 
akademijoje Vokietijos Stuttgar- 
te. Nuo 1991 m. vadovauja savo 
įsteigtam Vilniaus kameriniam 
chorui “Psalmos”, tapusiam dau
gelio tarptautinių konkursų bei 
festivalių laureatu; 2001 m. įstei
gė ir diriguoja B. Dvariono de
šimtmetės muzikos mokyklos 
simfoniniam orkestrui. Dėsto Vil
niaus Šv. Juozapo kunigų semina
rijoje, vadovauja klierikų chorui. 
Dažnai kviečiamas diriguoti įvai
riems orkestrams Lietuvoje ir Vo
kietijoje.

Aplinkos ministerija apdova
nojo pirmojo žurnalistų konkurso 
Žmogus ir aplinka laimėtojus: 
Vaidą Pilibaitytę (Lietuvos radi
jas) už radijo laidą Vienkartinė 
planeta, Mantą Katiną ir Artūrą 
Rožėną (Veidas) už straipsnį Eže
rai už spygliuotos tvoros ir Vitą 
Morkūnienę (Šiaulių kraštas) už 
straipsnį Žydinčiam sodui atminti. 
Apdovanojimus įteikė aplinkos 
ministeris Arūnas Kundrotas ir 
žurnalistų sąjungos pirmininkas 
Dainius Radzevičius. Susidomėji
mas konkursu buvo nemažas - 
vertinimui gauti 27 darbai iš 
spaudos ir radijo žurnalistų, pasi
gesta šį sykį televizijos žurnalistų 
darbų. Sveikindamas laimėtojus, 
ministeris A. Kundrotas pažymė
jo, kad žiniasklaida labai padeda 
kovoti su gamtos niokotojais, for
muoti visuomenės nuomonę 
sprendžiant ekologines proble
mas. Kaip pavyzdį nurodė Kintų 
miestelio gyventojų gynimą nuo 
ketinimų pradėti naftos gręžinį jų 
kaimynystėje, energingas diskusi
jas apie verslininkų ketinimą sta
tyti užtvankas Nemune ties Aly
tumi.

Švietimo ir mokslo ministeri
ja paskelbė Aukštojo mokslo va
dovėlių konkurso laimėtojus. 
Trisdešimtviena premija buvo 
įteikta 107-iems vadovėlių auto
riams. Konkursui buvo pateikti 
53 vadovėliai iš penkių studijų sri
čių - humanitarinių, socialinių, fi
zikos, biomcdicinos ir technologi
jos mokslų bei meno - išleisti 
1998-2002 metų laikotarpyje. Pir
mosios premijos paskirtos Daliai 
Dilytei (Antikinė literatūra, 1998), 
Vidmantui Pekarskui (Diferencia
linis ir integralinis skaičiavimas, 
2000), Vydui Čekanavičiui ir Ge
diminui Murauskui (Statistika ir 
jos taikymas, 2001-2002) ir Vaidu
čiui Kučinskui (Genetika, 2001). 
Antrosios ir trečiosios premijos 
paskirtos kitų 16 vadovėlių auto
riams ar autorių grupėms.

Tautinių šokių grupių kon
kursas Klumpakojis 2003 vyko 
Klaipėdos muzikos centro kon
certų salėje 2003 m. gruodžio 
pradžioje. Dalyvavo 19 grupių iš 
visos Lietuvos. Į domu, kad net 
17-kai konkurse dalyvavusių gru
pių vadovauja Klaipėdos universi
teto Menų fakulteto Choreografi
jos katedros absolventai. Šis kon
kursas pirmą sykį buvo surengtas 
2001 metais minint choreografo 
profesoriaus Juozo Gudavičiaus 
75-metį ir jo sukurto Klumpakojo 
sceninės kompozicijos 50-metį.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
suvažiavime sąjungos pirmininku 
buvo išrinktas Dainius Radzevi
čius. Suvažiavimas vyko Šiaulių 
dramos teatro patalpose. Jame 
buvo diskutuojamos organizacijos 
veiklos kryptys, sąjungos skyrių 
savarankiškumas, priimti profesi
nės Žurnalistų sąjungos įstatai. 
Numatyta bendradarbiauti su 
įstatymų leidėjais, aktyviau ginti 
žurnalistų teises, bendradarbiauti 
tarptautinėje plotmėje. Sąjunga, 
vienijanti apie 500 žurnalistų, už
pernai minėjo 80 metų veiklos su
kaktį. Bendra Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų sąjunga buvo įsteigta 
1922 m. Kaune. Į atskirą periodi
nės spaudos darbuotojų organiza
ciją buvo persiorganizuota 1929 
m. 1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, sąjungos veikla buvo nu
traukta. 1957 m. buvo įsteigta 
Lietuvos SSR žurnalistų sąjunga. 
Lietuvos žurnalistų sąjunga buvo 
atsteigta 1989 m.

Vilniaus Užupyje veikianti 
“Rojaus kalno” meno galerija ka
lėdiniu laikotarpiu tęsė prieš dve
jus metus pradėtą tradiciją rengti 
parodas angelų tematika. Tapy
tus, pieštus, marmorinius, bronzi
nius, keraminius, tekstilinius an
gelus galerijoje laikinai “apgyven
dino” dailininkai A. Stasiulevi
čius, L. Gutauskas, R. Bičiūnas, 
M. Piekuras, G. Vitartaitė, J. 
Kvašytė ir kt. Skliautuotas galeri
jos sales puošė būriai linksmų, 
liūdnų, svajingų arba žaismingų 
angelų. Pasak galerijos direktorės 
R. Jurkienės, ši vienintelė sosti
nėje angelo tematiką puoselėjanti 
galerija kaupia ir dovanotų auto
rinių angelų rinkinį.

Poetės Janinos Degutytės 75- 
tas gimimo metines Lietuvos ra
šytojų sąjunga paminėjo nauja lie
tuvių ir anglų kalbomis išleista 
knyga Poezija ir jos pagerbimui 
skirtu vakaru. Literatūros kritikė 
V. Daujotytė poetę pristatė kaip 
reikšmingą tautiškumo, moralinių 
vertybių reiškėją. Gimusi prieška
rio Lietuvoje 1928 metais, savo li
teratūrinę veiklą J. Degutytė pra
dėjo slegiančioje sovietų okupaci
jos aplinkoje, ribojama ir įvairiais 
būdais persekiojama cenzūros. 
Apibūdindama skaudžią poetės 
biografiją V. Daujotytė tęsė: 
“Vaikystė - iškankinto, pažemin
to vaiko, bandžiusio globoti myli
mą motiną. Jaunystė - lituanisti
kos studijos universitete, paženk
lintos skurdo, gyvenimo pusba
džiu, nepagydomos širdies ligos. 
Bet išdidžios prigimties moteris, 
trokštanti būti stipri ir nepriklau
soma, iš paskutiniųjų slėpė skur
dą ir ligą.”

Muziejų taryba, kurią sudaro 
11 iš įvairių organizacijų deleguo
tų narių, susirinkusi į pirmąjį po
sėdį išsirinko savo vadovus. Trejų 
metų kadencijai tarybos pirminin
ku buvo išrinktas Šiaulių “Auš
ros” muziejaus direktorius Rai
mundas Balza, jo pavaduotoju - 
Mažosios Lietuvos istorijos mu
ziejaus direktorius Jonas Genys. 
Muziejų taryba teikia Kultūros 
ministerijai pasiūlymus dėl kultū
ros politikos muziejininkystės sri
tyje formavimo bei įgyvendinimo: 
muziejų plėtotės strategijos, mu
ziejininkystės programų vykdymo, 
muziejų steigimo, reorganizavimo 
ar likvidavimo, muziejų veiklą 
tvarkančių teisės aktų. Taip pat 
taryba svarsto muziejų progra
mas, projektus, teikia pasiūlymus 
dėl jų finansavimo iš valstybės 
biudžeto.

Vilniuje planuojama iki 2005 
metų pastatyti Maskvos kultūros 
ir verslo centrą. Tokį patį projek
tą - Vilniaus kultūros ir verslo 
centrą - planuojama įsteigti 
Maskvoje. Tuo reikalu 2003 m. 
gruodį buvo tartasi su Vilniuje 
viešėjusia Maskvos vyriausybės 
delegacija. Šiame centre Vilniuje 
įsikurs Maskvos miestą reprezen
tuojančios kultūros ir verslo įstai
gos, jame vyks parodos, veiks ru
sų etnokultūros centras, bus pri
statoma rusų tautinė virtuvė, ren
giami susitikimai, seminarai. G.K.
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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.

PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

IMA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.10%
180-364 d. term.ind.......................1.20%
1 metų term, indėlius..................1.30%
2 metų term, indėlius.................. 1.75%
3 metų term, indėlius..................2.10%
4 metų term, indėlius..................2.50%
5 metų term, indėlius..................2.75%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.05%
1 metųGIC-met. palūk................1.55%
2 metų GlC-met. palūk................2.00%
3 metų GlC-met. palūk................2.35%
4 metų GlC-met. palūk................2.75%
5 metų GlC-met. palūk................3.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind...... 2.05%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 3.50%
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.........................3.70%
2 metų.........................3.80%
3 metų.........................4.45%
4 metų.........................4.80%
5 metų.........................5.00%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLE 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 
miegamoj'o 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

FmARGUTIS Parcels
' 4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042 

lx®

< Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$O00* SQ00*
e>0ff for 1 parcel f>off

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

Naujas mišrus skautiškas vienetas “Voverytės” Vasagoje su vadovais ir 
svečiais. I-je eilėje: Mykolas Skilandžiūnas, Alex Aiello, Matas Sriubiškis, 
Alex Valickis, Viktoria McMurchy, Joana McMurchy, Rasa Petronytė^ Zoe 
Petronytė, Olivia Komaitytė; Il-je eilėje: Tadas Valickis, Rimas Sriubiškis, 
Loreta Koniaitienė (vadovė), Rasa Saulėnaitė, tuntininkė - Rūta Balta- 
duonytė-Lemon, Vida Skilandžiūnienė, Kanados rajono vadas - Romas Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nuota pensija ir susiaurintais pa
pildomais draudimais. Ontario 
vyriausybė yra susirūpinusi, kad 
pensijos fondas, kurį garantavo 
provincinis pensijos fondas, gali 
pritrūkti daugiau kaip pusės bili
jono dolerių. Stelco įmonėje yra 
daugiau kaip 8000 tarnautojų ir 
pagal pagaminamą plieno pro
duktų kiekį tonomis yra didžiau
sia visoje Kanadoje.

Dar vienas kanadietis tiki
si būti išleistas į laisvę. V4 metų 
amžiaus vaikinas Abdulkareem 
Khadar buvo spalio 2 d. sužeis
tas al-Qaida gretose kaunantis 
su pakistaniečiais. Jis tapo para
lyžiuotas ir nori grįžti į Kanadą. 
Pakistanas yra pasiruošęs jį, 
kaip nepilnametį, išleisti į lais
vę. Jis turi tris brolius, kurių 
vienas yra Kuboje, JAV kariuo
menės bazės kalėjime, antras 
buvo pakistaniečių sugautas ir 
ištremtas į Kanadą, dabar gyve
nantis Toronte, trečias, įtariamas 
vadovavęs teroristų mokyklai, 
dar tebesislapsto. Jų tėvas, Egip
te gimęs Kanados pilietis, žuvo 
ten pat, kur buvo sužeistas jo sū
nus Abdulkareem. Kanados vy
riausybės atstovai išduos šiam 
vaikinui pasą, tačiau ir po visų 
formalumų teks išsiaiškinti su 
OHIP ar kitomis sveikatos drau
dimo įstaigomis, kas mokės už 
jo transportą į Torontą, nes jam 
reikia specialios priežiūros ir 
mediciniškos globos kelionės 
metu. Manoma, kad vien tik ke
lionė gali kainuoti daugiau kaip 
30,000 dolerių. Jo šeima Kana
doje tikina, kad jis buvęs huma
nitarinės pagalbos teikėjas, ir 
jam reikėję palaikyti ryšius su 
įvairių arabų kraštų musul
monais.

Įvedus naują ketvertų me
tų vidurinės mokyklos progra
mą Ontario provincijoje, apie 
ketvirtis visų abiturientų nepa
jėgs jos sėkmingai užbaigti. Aiš
kinama, kad dalis tos nesėkmės 
yra dėl netinkamų kreditų pasi
rinkimo mokiniams esant jau
nesnėse klasėse. Tų kreditų pri
trūksta norint užbaigti ketverių 
metų programą. 2003-ji metai 
buvo paskutinieji, užsibaigę su 
penkerių metų programa, bet tuo 
pat metu keturmetę programą 
baigė ir pirmieji moksleiviai, 
kurie tam turėjo ruoštis jau nuo 
9 klasės. Apie 14,000 mokslei
vių iš keturmetės programos li
ko mokykloje užbaigti reikiamų 
kreditų. Švietimo ministeris

Gerrard Kennedy tikisi, kad šio 
persitvarkymo vargai ir nesklan
dumai baigsis šiais metais, o 
Ontario vidurinių mokyklų pro
grama priartės prie visoje Kana
doje praktikuojamos keturklasės 
vidurinės mokyklos programų.

Virš 150 tonų nuodingų 
chemikalų pateko į St. Clair upę 
iš Imperial Oil naftos perdirbi
mo įmonės. Daugelis upės pa
kraščio miestų turėjo nutraukti 
iš upės siurbiamą vandenį į savo 
rezervuarus, o toliau esantys 
miestai buvo įspėti tikrinti siur
biamo vandens kokybę. Po po
ros dienų pavojus apsinuodiji
mui nuo išsiliejusių žemo nuo
dingumo chemikalų praėjo, ta
čiau šis įvykis yra aplinkos mi
nisterijos pareigūnų tiriamas ir 
bus stengiamasi nuo tokių avari
jų geriau apsisaugoti.

Asmeninės informacijos 
apsaugos ir elektronikos aktas 
įsigaliojo nuo šių metų pradžios. 
Daugelis įstaigų reikalauja už
pildyti klausimų lapą ir prašo ži
nias patvirtinti savo parašu. Pa
sitaiko atvejų, kad klausimų la
pai yra per daug išplėsti ir reika
lauja tokių žinių, kurios nieko 
bendro neturi su patarnavimus 
atliekančia įstaiga ar įmone. 
Viename garaže, klientui norin
čiam pakeisti išmetamojo vamz
džio dalis, buvo duotas klausi
mų lapas, kuriame buvo prašo
ma informacijos apie šeimos su
dėtį, gimimo datą, socialinį 
draudimą, finansinę padėtį, svei
katos būklę, gyvybės draudimą 
ir kitus duomenis. Aišku, kad 
visa ta informacija nereikalinga 
garaže taisant mašiną.

Šimtas penki kariai, šešis 
mėnesius atitarnavę Afganista
ne, grįžo į Kanadą. Juos Trenton 
karinėje stovykloje pasitiko Ka
nados karinės apsaugos ministe- 
ris David Pratt ir generolas Ray 
Henault. Šie kariai, kartu su 60 
keliom dienom anksčiau grįžu
sių karių yra dalis Kanados 
2000 karių, kurie kartu su kitais 
34 valstybių kariais vykdo Jung
tinių Tautų saugumo uždavinius 
Afganistane. Grįžusių karių vie
ton jau prieš savaitę iš Quebec 
karinės stovyklos išvyko 125 
kariai. Grįžtą kariai susiduria su 
persiorientavimo sunkumais, ta
čiau jie nėra taip sunkiai išgyve
nami, kaip tie, kurių laukia įvai
rūs pavojai teroristų infiltruotoje 
šalyje. Afganistane praeitais 
metais žuvo du kariai, užvažiavę 
ant minos ir užpraeitais metais,

SPORTAS
“Aušros” žinios

“Aušros” jaunių “A” berniukai 
žais šį sekmadienį, vasario 15, 
12.15 v.p.p. Coptic Centre (Mavis 
ir Eglinton). Visi yra kviečiami 
ateiti pasižiūrėti ir paremti žaidė
jus. D.D.

Lietuvių slidinėtojų 
žiemos stovykla

Kaip ir praėjusiais metais, 
Montrealio lietuviai slidinėtojai su
sirinks Saint Donat miestelyje pra
leisti keletą dienų žiemos gamtoje. 
Šiemet stovykla įvyks vasario 26- 
29 dienomis. Penktadienį yra nu
matyta slidinėti garsiame Mont 
Treinblant Ski Centre. Visi susiren
ka šiaurės pusėje 8.30 vai. iš ryto. 
Šeštadienį slidinėsime Mont LaRe- 
serve Ski Centre. Čia įvyks varžybos 
ir “ice hockey” žaidynės. Po to bus 
linksmavakaris su karšta vakariene, 
gėrimais ir šokiais Hotel Montcalm 
viešbutyje. Visi kurie dar nepasirū
pino nakvynėmis, gali kreiptis tie
siog į viešbutį šiuo nemokamu tel. 
1-866-424-1333. Tik reikia pasaky
ti, kad priklausote lietuvių grupei ir 
jums duos atitinkamą nuolaidą. Jei 
norite daugiau informacijos, skam
binkite Ryčiui Bulotai tel. 1-514- 
344-8256 ar parašykite elektroninį 
laišką Vilijai šiuo adresu: vilią 
bulota@hotmail.com

Laukiame visų!
R. ir V. Bulotos

Krepšinio pirmenybės
2004 m. ŠALFASS-gos vyrų 

senjorų, gimusių 1969 metais ir vy
resnių, krepšinio pirmenybės įvyks 
2004 m. kovo 27 ir 28 dienomis, 
Detroite, Mich. Rengia Detroito 
LSK “Kovas”.

Komandų ir žaidėjų registraci
ja su mokesčiais turi būti atlikta iki 
2004 m. kovo 6 d. imtinai, šiuo 
adresu: Mykolas Abarius, P.O. Box 
250309, Franklin, MI 48025-0309. 
Tel. 248 865-0243; Faksas: 248 
338-2625; e-paštas: michaelgcpa 
@ameritech.net. Smulkesnę infor
maciją gauna krepšinio klubai. 
Nauji vienetai prašomi kreiptis į 
Mykolą Abarių.

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS 
klubai ir kiti lietuviški vienetai, at
likę 2004 m. registraciją ŠAL- 
FASS-je. Po dalyvių registracijos 
bus paskelbta varžybų formatas, 
adresai, tvarkaraštis ir kitos detalės.
ŠALFASS krepšinio komitetas ir 

ŠALFASS centro valdyba

Skautų veikla
• Skautininkių-skautininkų drau

govei dar trūksta laimikių Kaziuko 
mugės loterijai. Laimikius prašome 
pristatyti sesei Elzei Simonavičie- 
nei, 439 Runnymede Rd., tel. 416 
769-3270. Norintys, kad pasiimtu- 
mėm laimikius iš namų prašomi 
skambinti Jūratei Batūrienei tel. 
416 239-8986. Skautiškas ačiū vi
siems aukotojams!

- • Susimąstymo diena skau
tėms įvyks Toronto Lietuvių Na
muose trečio aukšto menėje vasa
rio 21, šeštadienį, 2 v.p.p. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti. J.B.

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

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

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-364 d. term, indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
1.75% už 2 m. term, indėlius 
2.10% už 3 m. term, indėlius 
2.50% už 4 m. term, indėlius 
2.75% už 5 m. term, indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.35% už 3 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.05% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. Ind.
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.50% 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..........................3.70%
2 metų......................... 3.80%
3 metų......................... 4.45%
4 metų......................... 4.80%
5 metų......................... 5.00%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

■
 ■■■MaaHBBHHBBIIIllllllllllIIIIIIIII 
ROYAL L.EHPAGE 
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853nuo JAV karo lakūno klaidos — 
keturi kariai. Šiuo metu Kana
dos kariuomenė turi sunkumų su 
jos naudojamais 22 metų senu
mo sunkvežimiais. Šiais metais, 
vartojant senos laidos lengvai 
šarvuotą karinę mašiną, panašią, 
kurioje pernai spalio mėnesį žu
vo du Kanados kariai, vėl žuvo 
vienas karys. Jis jau turėjo grįžti 
į Kanadą pagal iš anksto numa
tytą pasikeitimo programą. Toje 
pačioje mašinoje buvo sužeisti 
dar trys kanadiečiai. Mašinų iš
laikymas ir tinkamas remontas 
reikalauja vis daugiau lėšų. Ti
kimasi, kad šio dešimtmečio pa
baigoje sunkvežimiai bus pa
keisti naujais, nes tokio senumo 
mašinos tampa kelio avarijų

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc ols oL 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
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TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

MEDELIS CONSULTING 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 I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:bulota@hotmail.com
ameritech.net
mailto:info@parama.ca
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


‘‘Dovana - tautinis šokis”
Vasario mėnuo... Daugumoj 

vietovių šalta, baltuoja sniegas; 
kitur žiemos reikšmė yra visai 
kitokia. Vasario mėnuo pasižy
mi dviem šventėm - lietuviams 
ypač reikšminga Vasario 16-tąja 
ir asmeniškai reikšminga Valen
tino diena.

Vieną švenčiame lietuviško.- 
sios visuomenės rate. Lankyda
mi šventinius minėjimus, prisi
mename garbingos tautos praei
tį, džiaugiamės pasiektais laimė
jimais ir viliamės laimingos 
ateities. Ši šventė primena 
mums savų pilnutinių asmeny
bių pagrindus. Tai yra meilės 
tautai gyva išraiška. Švęsdami 
Vasario 16-ąją teikiame lietuviš
kosios visuomenės organizaci
joms aukas užtikrindami lietu
viškumo puoselėjimą šioje At
lanto pusėje.

Antrąją švenčiame savo as
meniškame šeimos, draugų rate. 
Akivaizdinę meilę išreiškiame 
vyrui, žmonai, draugui, tėvams

skirtus sveikinimus.
Ir vienos, ir kitos šventės 

pagrindas yra meilė.
Sveikindami savo artimuo

sius šį vasario mėnesį, kartu ar
ba vietoj įprastinių, trumpa
laikių dovanų, XII Lietuvių tau
tinių šokių šventės rengėjų ko
mitetas siūlo mylimiesiems do
vanoti ypatingą, neįprastinę do
vaną - Dovana - tautinis Šokis 
pažymas (“gift certificate”).

Tai dovana, kuri jungia mei
lę tautai, jos kultūriniam lobynui 
ir meilę artimui, teikianti progą 
įsijungti ir dalyvauti didžiausia
me lietuviškosios visuomenės 
kultūriniame renginyje.

Dovana - tautinis šokis pa
žymas galima įsigyti paštu, už
pildžius čia pridėtą anketą ir 
kartu su atitinkamos sumos če
kiu pasiuntus anketoje nurodytu 
adresu.

Daili Dovana - tautinis šo
kis pažyma bus Jums prisiųsta 
grąžinamuoju paštu.

Kanados-lietuvių katalikų kunigų vienybės metinio suvažiavimo 2003 m. lapkričio 25 d. Toronto Prisikėlimo 
parapijos patalpose dalyviai. Iš k.: kun. P. Šarpnickas, OFM, vyskupas P. Baltakis, OFM, kardinolas A. J. 
Bačkis, kun. K. Kaknevičius, kun. L. Januška, OFM; antroje eilėje: prel. E. Putrimas, kun. J. Žukauskas,
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ji Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
■'S ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ir artimiesiems įteikdami gėlių
puokštes, gardumynus, šventei

XII Lietuvių tautinių šokių
šventės informacija

OFM, prel. J. Staškevičius, kun. A. Simanavičius, OFM, kun. P. Šarka, OFM, kun. E. Jurgutis, OFM, kun.
V. Staškevičius

Dovana - tautinis šokis
XII Lietuvių tautinių šokių šventės “Gift Certificate” 

Užsakymo anketa
Suma: [] $25 [ ] $50 [ ] $75 [ ] $100 []$

Užsakytojo
Vardas/pavardė:_____________________________________
Adresas:_____ ______________________________________

Tel.: ( • )E-Mail:

Čekius išrašyti ir siųsti: XII Lithuanian Folk Dance Festival, 2711 West 71“Street, Chicago, IL 60628, USA

PASTABA: Dovana - tautinis šokis “gift certificate” gali būti naudojamas tik XII Lietuvių tautinių šokių šventės renginių 
bilietų (išankstiniam) bei oficialių šventės suvenyrų įsigijimui. Jeigu pirkinio/-ių suma yra didesnė negu “gift certificate" 
suma, pirkėjas turės skirtumą padengti. Jeigu pirkinio/-ių suma yra mažesnė negu “gift certificate” suma, skirtumas nebus 
grąžinamas, bet bus priskaitomas kaip auka XII Lietuvių tautinių šokių šventei. Dovana - tautinis šokis “gift certif icate” 
nebus iškeičiamas į gryną pinigą ir vertė galioja tik iki 2004 m. liepos mėn. 3 d. oficialiems Šventės suvenyrams, o iki 2004 
m. liepos mėn. 2 d. Šventės renginių bilietų įsigijimui; negalioja ir neturi jokios vertės bilietų įsigijimui Allstate Arena ir 
Ticketron.

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.

www.finnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651

^nc n
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Nuotr. V. Staškevičiaus

10 TORONTO"
A.a. Eugenijaus Rovo atmini

mui pagerbti, užjausdami šeimą, gi
mines ir artimuosius “Vaikų dienos 
centrams” Lietuvoje aukojo: $100- 
B. Kazlauskaitė, A. B. Stankaičiai 
(JAV); $50 - Vida Davey, A. R. Ja- 
sinevičius, J. Rovas, A. Augaitienė,

A. a. Jurgis Preikšaitis sa
vo testamente paliko Tėviškės 
žiburiams $1,000. Leidėjai dė
kingi už paramą lietuviškai 
spaudai.

A. a. Eugenijui Rovui mi-

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Al. Pacevičius; $40 - Ihor Ru
densky, J. Valiulienė; $35 - T. B. 
Stanulis; $30 - dr. E. R. Birgiolas, 
J. R. Karasiejus, Neris Nielsen, S. 
J. Andrulis, J. J. Zenkevičius; $25 - 
J. PaceviČienė, R. M. Rusinai, R. 
Simonaitienė; $20 - Loreta Kon- 
gats, B. Danaitienė, D. Danaitis, I. 
Paškauskienė, B. Sapijonienė, A. 
Wahbe, A. Mikšienė, D. E. Blyš
kiai, V. N. Tamulaičiai, A. A. Vai
čiūnas, G. J. Kasperavičiai, M. Be- 
sąsparis, D. Besąsparis, P: Dalinda, 
R. A. Karka, R. S. Masionis, K. 
Vaišvilaitė, R. R. Valadka, A. Zu- 
brickas, V. E. Krikščiūnas, O. J. 
Gustainiai, M. S. Bušinskai, G. N. 
Andrulis, J. E. Čuplinskai, A. B. 
Matulaičiai, P. Z. Linkevičiai, P. B. 
Sapliai, K. R. Poškus. V. V. Valiu
liai, Vaida Petrauskienė, J. K. Batū
ra. D. Barkauskas, R. Giniotienė, 
Monika Povilaitienė; $10 - Eug. D. 
Krikščiūnas, T. Kobelskienė, E. S. 
Kuzmickas.

Aukas rinko Birutė Matulaitie
nė ir Monika Povilaitienė. O.G.

Aukojo KL jaunimo 
sąjungai

$1,000 - KLB Sault Ste. Marie 
apylinkės valdyba; $500 - A. Šid
lauskas, D. G. Sakus, J. V. Margis; 
$300 - KLB Montrealio apylinkės 
valdyba; $200 - Turner & Porter 
Funeral Directors Limited, S. Sen- 
džikas; $100 - K. Zanon, A. Vaiš
noras, E. Spūdas, E. Šlekys, L. A. 
Šeškai, 1. Nacevičienė, R. L. Kulia- 
vai, A. Jagėlienė, T. Gražulienė, S. 
Čeponis, H. Butkevičius, A. Bum
bulis, dr. J. ir R. Birgiolai, J. As
trauskas, L. L Adomavičius, G. 
Zlatkus, A. Saplys, A. Rolia, S. 
Dalius, P. Sidaras, P. Paškevičius, 
J. Rimšaitė, G. B. Čižikas; $75 - Y. 
Kizis; $70 - J. Pajaujis; $50 - D. 
Simanavičienė, kun. A. ir R. Žilins
kai, A. L Žemaičiai, M. Vasiliaus
kas, T. Tarvydas, H. Sukauskas, T. 
Stanulis, A. D. Nausėdai, R. E. Na- , 
mikai, I. Mališka, R. Kasulaitienė,
I. N. Guilford, E. Delkus, S. Čepas,
A. Brazys, A. Zubrickas; J. Zenke
vičius, A. Vitkus, E. Simonavičius,
J. Linkūnaitis, B. Kišonas, J. Da
nys, K. Ališauskienė, Z. Stanaitis, ■ 
N. Ardavičienė, P. ir E. Catford, B. 
Saplys, V. Puzerienė, J. Nešukaitis, 
E. Meilus, J. Lukša, A. Kusinskas, 
Č. Jonys, V. Jankaitis, N. Nevulis,
B. Sakalas; $40 - Petrauskas, S. Ja
nušonis; $30 - L. Valevičienė, W. 
V. Ūsas, J. Tanner, J. PaceviČienė, 
L. Oleka, S. Krasauskas, I. Kairie
nė, E. Čepas, D. V. Bigauskas, P. 
Kravecas, E. M. Kazakevičiai, A. 
Gverzdis, D. Gutauskas, A. Budi- 
ninkas, A. Sakalas, K. A. Rata- 
vičiai, L. Laffitte, R. Mačiulytė- 
Lazzaro, S. Urbantas, L. Senkevi
čius, Z. Lapinas, S. Kliorikaitis G.
K. Balytos; $25 - V. Butkys, R. 
Bekerienė, S. Navickas; $20 - M. 
Zubrickienė, J. Statkevičius, J. Py
ragius, A. Zarembaitė, A. Skilan- 
džiūnienė, E. Kliučinskas, B. Gata- 
veckas, B. Vyčinas, J. Erslavas, M. 
Macevičius, V. Kryžanauskas, V. 
K. Gaputis, G. Paulionienė, K. Ba
tūra, V. Pečiulis, R. Vaišvilienė.

Kanados lietuvių jaunimo są
junga nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, kurie dosniai rėmė 
mūsų veiklą per praėjusius metus. 
Šios aukos padėjo mums įgyven
dinti pasaulio jaunimo kongreso 
tikslus ir stiprinti mūsų sąjungos 
veiklą Kanadoje. Ačiū, kad nepa
mirštate jaunimo - tai vienas iš 
svarbiausių lietuvybės išlaikymo 
veiksnių išeivijoje. KLJS vaHyba

rus, užjausdami jo žmoną Ber
nadetą, sūnus Mykolą ir Matą 
bei visus gimines, E. ir L. Ru
daičiai ir Vytautas Rudaitis Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Gulbinienei Lietuvoje 
mirus, reikšdami užuojautą jos 
sūnui Vladui Gulbinui ir jo šei
mai, Ona ir Zigmas Girdauskai 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. Zuzanos Staugaitie- 
nės atminimui, artimieji iš St. 
Catharines, Ont., užjausdami jos 
dukterėčią Violetą, Sės. Nijolės 
Sadūnaitės globojamiems ser
gantiems našlaičiams Lietuvoje 
aukojo: $20 - J. Karaliūnas, E. 
Kuraitis.

Anapilio moterų būrelis 
Kovai su vėžio liga .sergantiems 
vaikams ir tremtiniams aukojo 
$100. M. P.

Per Vasario 16-tosios mi
nėjimą aukas rinks Kanados lie
tuvių fondas, Tautos fondas Ka
nadoje, KLB Krašto valdyba, 
KLB Toronto apylinkės val
dyba. Apylinkei aukojantys dau
giau kaip $20 galės gauti pakvi
tavimus atleidimui nuo pajamų 
mokesčio per krašto valdybą. 
Minėjime norime visus pavai
šinti. Prašome apylinkės ponių 
prisidėti prie šventės atneš
damos pyragų šioms vaišėms. 
Šiuo klausimu skambinti D. 
Garbaliauskienei tel. 905 277- 
3351. Kviečiame visus dalyvau
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime.

KLB Toronto apylinkės valdyba

S> ^^69
• Valstybių sienos, nuotoliai ir 

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

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

I

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
NAUDINGAS STRAIPSNIS rodo, kad Žmonės bus dosnesni, kai

Ačiū už išspausdinimą V. Ka- 
ziulionio straipsnio “Kruvina ke
lionė pragare”. Tai kiekvienam ver
ta paskaityti, idant neužmirštume 
padėkoti Dievuliui, kad mums buvo 
skirta tapti pabėgėliais į Vakarus, o 
ne į Rytus.

L. Stungevičienė, 
Hamilton, Ont.

ELGETAUJANTYS VAIKAI 
LIETUVOJE

Yra skelbiama, kad Lietuvos 
ekonomika nuolat gerėja, bet ma
žuose miesteliuose ir kaimuose be
darbių, alkoholikų nėra sumažėję. 
Skirtumas tarp pasiturinčių ir var
guolių dar ryškesnis.

Gavome laišką iš Kaišiadorių 
vyskupijos “Caritas”, kuriame rašo
ma: “Nerimą kelia varguoliai, be
darbiai, alkoholikai, kurie pasuka 
blogais keliais ir nesirūpina savo 
vaikais. Iš tokių šeimų, kurios be
veik visai neturi pajamų, vaikai ne
lanko mokyklos ir pradeda elge
tauti. Kartais pačios motinos vaikus 
klupdo gatvėje šalia savęs; joms at

šalia klūpo rankelę ištiesęs vaikas. 
Todėl stengiamės globoti šiuos vai
kus: patalpiname juos laikinuose 
globos namuose, jie pradeda lankyti 
mokyklą. Socialinė darbuotoja jau 
dirba su tais vaikais ir jų šeimomis 
Birštone. Šeimoms parūpinamos pa
šalpos, sutvarkomi dokumentai.

Ši programa labai vaisinga, to- • 
dėl norėtume ją išplėsti ir tuose 
miesteliuose, kuriuose yra daug be
darbių (Elektrėnuose, Kaišiadoryse, 
Žiežmariuose, Žasliuose). Šiai prog
ramai, kurią pavadinome ‘Vaiko 
orumo išsaugojimas’ reikia lėšų. 
Tad prašome paremti šį mūsų pro
jektą”.

Artėja Gavėnia. Prisiminkime 
ir tuos nelaimingus vaikelius, klū
pančius gatvėse su ištiestomis ran
kelėmis. Lėšas šį projektą teikia 
Lietuvos “Caritas” remti komitetas 
Toronte: O. Gustainienė, 10 Sweet 
Pea Path, Etobicoke, ON M9P 3S3. 
Canada. Čekius rašyti: “Vaikų die
nos centrams Lietuvoje”. Memo: 
Vaiko orumo išsaugojimas.

O. Gustainienė, komiteto 
pirmininke, Toronto, Ont.

New Employment Insurance 
Compassionate Care Benefit

For more information about the Compassionate Care Benefit, 
call I 800 O-Canada (I 800 622-6232).I 800 465-7735 (TTY) or 
visit www.canada.gc.ca.

M Government Gouvememant 1 OTlOrl’o
of Canada du Canada X—>CL1 ICLVld

important facts:

The Government of Canada is introducing Compassionate Care, 
a new special Benefit available to Employment Insurance eligible 
workers who must be absent from work to provide support to 
a family member who is gravely ill with a serious risk of death.

a Beginning January 4*. 2004, six week? of Compassionate Care 
Benefits will be available to those who are eligible and provide 
the required medical certificate.

□ The Benefit can be used by one individual or shared with eligible 
family members to care for a child, parent, spouse or common-law 
partner who is gravely ill with a serious risk of death.

If you must be absent from work 
to care for a dying family member, 
maybe we can help.

http://www.finnair.com
http://www.canada.gc.ca


8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2004.11.10 • Nr. 6 (2813)

IS TORONTO
2004.11.10 » Nr. 6

Anapilio žinios
- Vasario 1 d. vykusio parapi

jos metinio susirinkimo metu per
rinkta dalis parapijos tarybos narių. 
Naująją tarybą sudaro: religinėje 
sekcijoje - Jūratė Batūrienė, Irena 
Paznėkienė, Vytautas Pečiulis, Te
resė Spudulienė ir Valdas Žukaus
kas; jaunų šeimų sekcijoje - Jani
na Dzemionienė, Zita Kružikienė, 
Romas Oleka, Laima Stončienė ir 
Teresė Grybienė; socialinių reika
lų sekcijoje - Albina Augaitienė, 
dr. Rasa Mažeikaitė, Danutė Petro
nienė, Anelė Pajaujienė, Ona Rim
kuvienė ir Stasė Zimnickienė; ad
ministracinėje ir parengimų sek
cijoje - Regina Celejewska, Juozas 
Karasiejus, Pranas Linkevičius, Vik
toras Narušis, Irena Rentelienė, Bi
rutė Samsonienė, Antanas Samso
nas, Vidmantas Valiulis ir Vida 
Paškuvienė (kultūriniams reikalams); 
sporto klubo “Anapilis” valdyboje 
- Pranas Vilkelis, Mindaugas Lek- 
nickas, Romas Otto, Linas Šlyka, 
Ričardas Petronis ir kun. Vytautas 
Staškevičius. Įsteigtas Anapilio pa
rapijos vyrų būrelis, kuriam vado
vauti sutiko Kazimieras Balyta. 
Tuo pačiu jis įeina nariu į parapijos 
tarybą. Kaip įvairių organizacijų 
atstovai tarybon įeina: Jonas An
drulis, Birutė Matulaitienė, Rimas 
Paulionis, Jonas Govedas, Lilija 
Turūtaitė, Deimantė Grigutienė, 
Antanas Matulaitis ir Feliksas Moc
kus. Tarybos pirmininkas - Ri
mas Paulionis. Susirinkimo metu 
sudaryta ir atskira parapijos finansų 
taryba į kurią įeina: Kastytis Batū
ra, Rimantas Repšys ir Vidmantas 
Valiulis. Susirinkimo metu paaiškė
jo, kad šventovės šildymo ir vėsini
mo sistema po 27 m. sugedo ir rei
kia naujos sistemos. Todėl dabar pa
rapijoje skelbiamas šventovės nau
jos šildymo-vėsinimo sistemos vajus.

- Toronto “Rambyno” ir “Šat
rijos” skautų tuntai turės savo iškil
mingą sueigą vasario 15, sekma
dienį, Anapilio salėje ir paminės 
Vasario 16-tąją. Ta proga jie daly
vaus iškilmingai su savo vėlia
vomis 9.30 v.r. Mišiose Lietuvos 
kankinių šventovėje.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Delhi-Tillsonburg apylinkėje bus 
vasario 14, šeštadienį, po 3 v.p.p. 
Mišių Šv. Kazimiero šventovės 
salėje. Minėjimo meninę programą 
atliks Lilijos Turūtaitės vadovauja
mas “Dainos” choras.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Wasaga Beach lietuvių apylinkėje 
įvyks vasario 16, pirmadienį Gero
jo Ganytojo šventovės patalpose. 
Programoje: prel. E. Putrimo pas
kaita ir Algirdo Ulbino vadovau
jamo “Bočių” choro meninė dalis.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Toronto apylinkėje įvyks vasario 
22, sekmadienį Anapilio salėje. 
Pagrindinė minėjimo kalbėtoja bus 
ambasadorė Gintė Damušytė. Tą 
dieną Lietuvos kankinių šventovėje 
11 v.r. Mišiose iškilmingai su savo 
vėliavomis dalyvaus Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai ir KLK mote
rų draugijos skyrius.

- Pakvitavimai atleidimui nuo 
valstybinių mokesčių neatsiėmu- 
siems jau išsiuntinėti paštu.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį giedojo 

“retkartinis”choras. Sekantį sekma
dienį išgirsime vaikų ir jaunimo 
chorą.

- KLKM dr-jos mūsų parapi
jos skyriaus susirinkimas įvyks š.m. 
vasario 29 d. po 12 v.d. Mišių 
parapijos kavinėje. Kalbės svečias 
salezietis kun. H. Šulcas.

- Vaclovo Povilonio tėvelis 
Jurgis Povilonis mirė I ietuvoje.

- Parapijos 50-mečio jubilieji
nis leidinys yra dalijamas nemo
kamai šeimoms, kurių nuotraukos 
yra leidinyje. Norintys gali šį lei
dinį įsigyti už $15.

- Sutvirtinimo sakramentui ir 
Pirmos Komunijos pasiruošimo pa
mokos vyksta kas sekmadienį. 
“Viešpaties spindulėliai” yra vaiku
čiams pritaikyti sekmadienio skai
tiniai. Religinė sekcija ragina tėve
lius jais pasinaudoti pasidalinant 
tos dienos Mišių mintimis, ugdant 
vaikučiuose meilę Šventajam 
Raštui.

- Šių metų “Kretingos” sto
vyklos datos: liepos 4-17 d.d. - 
angliškai kalbančiųjų stovykla; lie
pos 18-31 d.d. - lietuviškai kalban
čiųjų stovykla; rugpjūčio 1-7 d.d. - 
šeimų stovykla.

- Mišios sekmadienį vasario 
15: 8 v.r. už Ročių ir Gečų šeimų 
mirusius; 9.15 v.r. už a.a. Veroniką 
Mikelėnienę; 10.30 v.r. už a.a. 
Vincą Ignaitį už a.a. Edvardą 
Punkrį už a.a. Albiną Bočkų; 12 
v.d. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Ruošiamės didelei senų Lie

tuvos žemėlapių parodai, kurios ati
darymas bus prieš Vasario 16-tos 
minėjimą Anapilyje, vasario 22 d., 
3 v.p.p. Atidaryme kalbės Jay Ri
chardson, žemėlapių kolekcionie
rius, paskolinęs daugiau kaip šimtą 
jų šiai parodai. Galite pamatyti net 
seniausius Lietuvos žemėlapius, su
darytus XVI-tame šimtmetyje.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui Britų Kolumbijos lietuvių me
džiotojų ir žvejų klubas “Bebras”, 
baigdamas veiklą paaukojo $200, 
taip pat Jonas Lukšys aukojo $75.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį vasario 15, pa

maldos bus 11.15 v.r., po kurių Lie
tuvių Namų patalpose įvyks parapi
jos visuotinis metinis susirinkimas. 
Visų narių dalyvavimas būtinas.

- Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos rengiama metinė Užgavė
nių vakarienė - Šiupinys, įvyks va
sario 24, antradienį 7 v.v. Lietuvių 
Namų patalpose.

Medžiotojų ir žūklautojų klubas TAURAS
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”. Žvėrienos 
vakarienė su vynu ir loterija. Vaclovo Povilonio muzika.
Įėjimas $25. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų sekmadienio 
popietėse, pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, pas klubo narius ir
Prie!ėjimo- . ' . Rengėjai

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

įvyks š.m. vasario 22, sekmadienį, 4 v.p.p. 
ANAPILIO SALĖJE

(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 
MINĖJIMO PASKAITININKE:

Lietuvos ambasadorė prie NATO GINTĖ DAMUŠYTĖ
MINĖJIMO KONCERTE dalyvaus Toronto choras “Volungė", Toronto jaunimo an
samblis “Gintaras” ir “Gintaro” ansamblio kaimo kapela. Kaip ir praėjusiais metais, šis 
renginys vyks visiems žiūrovams sėdint prie stalų. Po koncerto visi bus pavaišinti šaltais
užkandžiais ir vynu. KLB Toronto apylinkės valdyba

Mažosios Lietuvos ± < • • •
moterų draugijos tFcLCLlCiniS

vasario 24, antradienį, 7 vai. vakaro
Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje

Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Įėjimas - 
$20.00 
(vakarienė su vynu)

Meninę 
programą 
atliks Toronto 
lietuvių vyrų 
choras “Aras”. 
Turtinga loterija.

RENGĖJOS

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRSP

B MONTREAL
Aušros Vartų parapijoje va

sario 15 d. bus švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė, prade
dant iškilmingomis Mišiomis 11 v.r. 
Po to 12 vai. bus minėjimas parapijos 
salėje. Kalbės Lietuvos ambasadorė 
Sigutė Jakštonytė. Meninę prog
ramą atliks Toronto tautinių šokių 
grupė “Atžalynas”. Po minėjimo - 
kavutė. Minėjimą rengia KLB 
Montrealio apylinkės valdyba.

Vasario 22, sekmadienį, para
pijos salėje vyks pasitarimas apie 
šventovės išnuomojimą kitai krikš
čioniškai bendrijai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę.

A. a. Bronė Celtorienė mirė 
vasario 2 d. Liko liūdintys vyras 
Vincentas, sūnūs Gary su žmona 
Cindy, Gregory, giminės ir arti
mieji. Velionė buvo pašarvota 
Bourgie laidotuvių namuose.

A. a. Antanas Rokas (g. 
1919) mirė vasario 2 d. po trumpos 
ligos. Liko vaikai John, Janet, 
Cecelia, Dorothy, Margaret, Chris
tina, Nancy, Patrick, Patricia, Jen
nifer ir James, broliai Julius ir Pra
nas, sesuo Birutė bei kiti giminės, 
25 vaikaičiai. Jis buvo pašarvotas 
Gilles Serre laidotuvių namuose, 
gedulinės Mišios — vasario 6 d. St.

Bernard šventovėje.
A. a. Pranas Šultė mirė 

Verdune vasario 1 d. sulaukęs 81 
m. amžiaus. Liko giminės Kanado
je, Lietuvoje ir JAV-se. Gedulinės 
Mišios buvo vasario 5 d. Aušros 
Vartų šventovėje.

Mokytis anglų kalbos St- 
Jean-sur-Richeliau Kanados kariuo
menės kalbų mokykloje yra atvykę 
iš Lietuvos grandinis Donatas Pau
ža ir vyresnysis leitenantas Liu
tauras Skikas. Jie bus iki gegužės 
pabaigos, dalyvaus Vasario 16-to- 
sios minėjime.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Vasario 1 d. Šv. Elzbietos 
draugija turėjo savo susirinkimą. 
Maldoje buvo prisimintos praeitais 
metais mirusios draugijos narės. 
Komiteto sudėtis nepasikeitė. Buvo 
aptartas ligonių lankymas. Iždinin
kė Nijolė Šukienė perskaitė praeitų 
metų finansinę ataskaitą. Buvo pa
ruoštas gražus stalas su įvairiais už
kandžiais. Sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 7 d. Komitetą sudaro 
pirmininkė - Julija Bertnotienė, 
Antoinette Brilvičienė, Matilda 
Tautkuvienė, Nijolė Šukienė ir Vi
da Lietuvininkaitė. N.Š.

ADAM O N IS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

S - • I

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

- Mišios vasario 15, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. dr. Antaną 
Barkauską (metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Juozą ir 
Oną Šimkevičius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje vasario 14, 
šeštadienį 3 v.p.p. už a.a. Alfonsą 
Vaitkevičių.

ĮNEŠKITE RRSP SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ

♦ Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
♦ Neimame jokio administracinio mokesčio
♦ Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas 

pervesti į RRIF be jokių mokesčių
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2003 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2004 metų kovo 1 d.

Duodame RRSP paskolas

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI
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PARAMA

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSIJAI

Vaizdajuostė apie 
Lietuvą

Vaizdajuosčių kūrėjas Ivar 
Kangur, prieš 5 metus įsteigęs 
“Apex Video Productions”, 
1999 metais sudarė pirmą turis
tinį filmą apie Estiją “Touring 
Estonia”. Jis nufilmavo svar
biąsias Estijos vietoves ir tais 
metais vykusią Dainų bei šokių 
šventę. Estų bendruomenėje 
vaizdajuostė buvo labai populia
ri, todėl I. Kangur sugalvojo fil
muoti Latviją ir Lietuvą, vyks
tant “Ligo” festivaliui Latvijoje 
ir Dainų šventei Vilniuje.

Baigęs filmavimą Latvijoje, 
I. Kangur pirmiausia vyko į 
Šiaulius ir aplankė Kryžių kal
ną. Jis susižavėjo šia žymia vie
tove, jo kultūriniu ir istoriniu 
prasmingumu. Toliau jis vyko į 
Klaipėdą, Smiltynę, vėliau ap
lankė Kauną ir filmavo šio 
miesto dar daugeliui nežinomus 
turtus bei netoliese esantį Pa
žaislio vienuolyną. Vilniuje per 
Dainų šventės ryšių atstovą Ana
tolijų Lapinską jis susipažino su 
Vilniumi, filmavo įvairius šven
tės renginius, kurie paliko jam 
ypatingus įspūdžius. Grįžęs į 
Kanadą darbavosi keletą mėne
sių, kol iš penkių valandų ilgu
mo juostų sudarė galutinę 40 
minučių vaizdajuostę “Touring 
Lithuania”. Kaip sako Ivar, “bu-

3 metams - 2.85%
5 metams - 3.50%

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

SENŲ XV1-XVIII AMŽIAUS 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE ANAPILYJE
Atidarymas:

2004 m. vasario 22, sekmadienį, 3 v.p.p.
(prieš Vasario 16-osios minėjimą)

SKYRIAI:

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

IVAR KANGUR

vo gaila tą darbą užbaigti, nes ta 
kelionė buvo tokia žavi, verta 
pakartojimo”. Inf.

Ted Price, Lietuvos-Kana- 
dos policijos projekto sumany
tojas, dažnai lankėsi Lietuvoje ir 
didelę dalį savo laiko paskyrė 
Lietuvos policijos apmokymui. 
Jam su žmona Alice sausio mė
nesį įvyko skaudi nelaimė, nete
kus sūnaus Wayne. Jis - 32 
metų amžiaus lakūnas, kuris su 
savo sužadėtine gabeno medžio
tojus iš Pelee Island. Lėktuvas 
nukrito Erie ežere, visi jame ke
liavę žuvo. Wayne Price atmini
mui buvo pamaldos vasario 4 d. 
Bayview Glen šventovėje, 
Thornhill. Dalyvavo keli šimtai 
šeimos draugų ir pažįstamų, jų 
tarpe su Ted Price dirbę projek
to įgyvendinimui - KLB pirmi
ninkė Rūta Žilinskienė su kun. 
Algimantu Žilinsku, KLB To
ronto apylinkės pirmininkė Da
nutė Garbaliauskienė su vyru 
Leonu Garbaliausku, prel. Ed
mundas Putrimas. Ted ir Alice 
Price žuvusio sūnaus atminimui 
pagerbti kviečiama aukoti Alba
nijos nužudytų policininkų naš
lių ir našlaičių fondui: Global 
Christian Centre Ministry, Alba
nian Children of Sacrifice, 
20719 Eastleigh Cres., Langley, 
B.C. V4C 3C3.

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.

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.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 8 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 220 svečių. Pra
nešimą padarė LN kultūros komisi
jos pirm. V. Kulnys. Svečių knygo
je pasirašė p. Kraker iš St. 
Catharines.

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

- Vasario 14, šeštadienį, 7 v.v. 
visi kviečiami į tradicinius Valenti
no dienos šokius, kuriuos rengia 
“Santakos” klubas. Bus įdomi pro
grama, gros ansamblis, veiks baras 
ir bus loterija. Visi kviečiami da
lyvauti.

- Kur eini Lietuva? - paskaitą 
vasario 15, sekmadienį, 2 v.p.p. 
skaitys prof. V. Samonis. Paskai
toje bus liečiama dabartinė politinė 
krizė Lietuvoje ir jos pasekmės 
krašto ateičiai. Bus atsakoma į 
klausimus. Visi kviečiami dalyvau
ti. Rengia LN Kultūros komisija.

- Lietuvos valstybinės filhar
monijos solistė, daugelio tarptauti
nių konkursų laureatė Judita Leitai- 
tė koncertuos pirmą kartą Kanadoje 
vasario 29, sekmadienį Toronto 
Lietuvių Namuose. Bilietai plati
nami Lietuvių Namų raštinėje. 
Lietuvių Namuose ir parapijose. 
Koncertą rengia LN visuomeninės 
veiklos komitetas.

Maironio mokyklos žinios
- Vasario 14 d. KLJS rengia 

Vasario 16-tos šventę mokykloje. 
Dalį programos žada atlikti daini
ninkai iš Lietuvos Irena Starošaitė 
ir Žilvinas Žvagulis.

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

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.

A. a. Eugenijaus Rovo at
minimui pagerbti Tėviškės žibu
riams aukojo: $100 — dr. C. ir J. 
Kūrai; $50 - E. Žulienė; $30 - 
A. V. Ramanauskai; $20 - A. 
Kerberienė.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo $300 - A. ir K. Biretos; 
$100 - V. Naras; $20 - O. Kra
sauskienė.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?
NUOMOJAMAS namas (town 
house) Dundas-High Park rajo
ne. 3 miegamieji, kiemas, gara
žas. Nuoma $1350 mėn. Skam
binti tel. 416 207-0637.

“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).

APLANKYKITE LIETUVĄ!
Naujoje 40 minučių trukmės vaizdajuostėje 
pamatysite Lietuvos grožį, aplankysite Vilnių,
Kauną, Klaipėdą 
ir Šiaulius, 
dalyvausite 2003 m. 
Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje.

VAIZDAJUOSTĖ - $18 
DVD PLOKŠTĖ - $25 
neįskaitant mokesčių ir 

persiuntimo kainos

Užsisakykite skambindami 
tel. (416)410-7636 
arba rašydami ei. paštu 
sales@apexvideo.ca

j?

http://www.parama.ca
mailto:sales@apexvideo.ca

